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In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2015:4773, Bekrachtiging/bevestiging 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Schietpartij op woonwagenkamp te Breda, waarbij verdachte is veroordeeld
wegens medeplegen moord op 12-jarige jongen en medeplegen poging tot moord
op diens moeder. Verdachte en medeverdachten hadden aanvankelijk het plan de
vader van de jongen te ontvoeren en mee te nemen in een bus maar toen het niet
lukte de woonwagen te openen, hebben een aantal van de mannen op de ramen en
de deur van de woonwagen geschoten.

1. Medeplegen, opzet gericht op de dood. 2. Voorbedachte raad.

Ad 1. Uit de door het Hof vastgestelde f&o heeft het Hof kunnen afleiden dat
verdachte (voorwaardelijk) opzet had op de dood van de 12-jarige jongen en
diens moeder, zoals is bewezenverklaard, en dat hij aan de bewezenverklaarde
(poging) tot moord een zodanige intellectuele en materiële bijdrage van voldoende
gewicht heeft geleverd dat van bewuste en nauwe samenwerking tussen verdachte
en zijn medeverdachten kan worden gesproken. Deze oordelen geven niet blijk van
een onjuiste rechtsopvatting en zijn toereikend gemotiveerd.

Ad 2. ’s Hofs oordeel dat verdachte en zijn medeverdachten de
bewezenverklaarde (poging tot) opzettelijke levensberoving met voorbedachte
raad hebben begaan, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is, in het
licht van de f&o die het Hof omtrent de toedracht heeft vastgesteld, niet
onbegrijpelijk. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat in ’s Hofs
overwegingen tot uitdrukking is gebracht dat (ook) verdachte vanaf de
gezamenlijke voorbereidingen voldoende tijd en gelegenheid heeft gehad om zich te
beraden op het besluit om gebruik te maken van vuurwapens bij de actie op de
woonwagen en dat geen f&o aannemelijk zijn geworden waaruit kan volgen dat
verdachte niet in overeenstemming met dat besluit is blijven handelen of anderszins
kenbaar van dat genomen besluit afstand heeft genomen. Samenhang met
15/05620 en 15/05622.

Wetsverwijzingen Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafrecht 45
Wetboek van Strafrecht 289

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJ 2017/301 met annotatie van Redactie, N. Rozemond 

ECLI:NL:HR:2017:581
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2.2.1.

2.1.

RvdW 2017/463 
NBSTRAF 2017/168 met annotatie van mr. C.W. Noorduyn 
SR-Updates.nl 2017-0169 

Uitspraak

4 april 2017

Strafkamer

nr. S 15/05621

NA/SA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 27 november
2015, nummer 20/000796-13, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1986.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M.E. van der Werf, advocaat te
Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal G. Knigge heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het tweede middel klaagt dat de bewezenverklaring van het onder 1 en 2 tenlastegelegde
telkens ten aanzien van het medeplegen ontoereikend is gemotiveerd. Het voert daartoe aan dat
niet uit de bewijsvoering kan worden afgeleid dat het opzet van de verdachte was gericht op de
dood van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] . Het vierde middel klaagt dat de bewezenverklaring van
het onder 1 en 2 tenlastegelegde telkens wat betreft de voorbedachte raad onvoldoende met
redenen is omkleed. De middelen lenen zich voor een gezamenlijke bespreking.

Ten laste van de verdachte is onder 1 en 2 bewezenverklaard dat:

"1. hij op 14 juli 2010 te Breda tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en met
voorbedachten rade [slachtoffer 1] (geboortedatum [geboortedatum] 1998) van het leven
heeft beroofd, immers hebben hij, verdachte, en zijn mededaders met dat opzet en na kalm
beraad en rustig overleg, met vuurwapens kogels afgevuurd op de woonwagen waarin die
[slachtoffer 1] zich bevond, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden;

2. hij op 14 juli 2010 te Breda ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het tweede en het vierde middel
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2.2.2.

misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en met voorbedachten rade
[slachtoffer 2] van het leven te beroven, met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg,
met vuurwapens kogels heeft afgevuurd op de woonwagen waarin [slachtoffer 2] zich
bevond, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring - voor zover voor de beoordeling van
de middelen van belang - het volgende overwogen:

"Op 14 juli 2010, omstreeks 23.06 uur, is geschoten op de woonwagen van [betrokkene 1] ,
zijn vrouw [slachtoffer 2] en hun zoon [slachtoffer 1] , welke woonwagen gelegen is aan de
[a-straat 1] te Breda. [slachtoffer 1] en zijn moeder, [slachtoffer 2] , waren op dat moment
op de benedenverdieping in de woonwagen aanwezig, aan de keukentafel.

[betrokkene 1] bevond zich op de bovenverdieping, op zijn slaapkamer.

(...)

Op grond van het onderzoek van de politie en de door de nationale recherche (in het kader
van het onderzoek Carneool) gemaakte beeldopnamen van de woonwagen met daarop
tevens het schietincident, stelt het hof vast dat een groep van zeven personen schoten
heeft afgevuurd. De schietpartij resulteerde in 27 inslagen in de woonwagen.
Beschadigingen van schoten zijn onder andere aangetroffen in de voordeur, ramen, spiegel,
voorraadkast, haldeur, bronzen beeld, kastdeurtjes keuken, schilderij woonkamer, ruit
voorgevel, kast, vaas, eettafel met stoelen en zijgevel schuifpui.

[slachtoffer 1] is door een van de schoten geraakt, ten gevolge waarvan hij is overleden, zo
blijkt uit de sectie van diens stoffelijk overschot. [slachtoffer 2] is door een hagelkorrel
gewond geraakt aan haar hoofd.

(...)

Voorbedachte raad

De vragen die vervolgens aan het hof ter beoordeling voorliggen zijn hoe het incident moet
worden gekwalificeerd (moord of doodslag) en of verdachtes aanwezigheid moet worden
gekwalificeerd als medeplegen dan wel medeplichtigheid. Daaromtrent overweegt het hof
het volgende.

Voor bewezenverklaring van moord is vereist dat voorbedachte raad bewezen kan worden.

Voorop staat dat volgens vaste jurisprudentie voor een bewezenverklaring van het
bestanddeel ꞌvoorbedachten radeꞌ moet komen vast 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.

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 een 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.

Verdachte heeft naar voren gebracht dat hij voorafgaand aan het ten laste gelegde is
benaderd om een bus te regelen. Deze bus was nodig in verband met een actie waarbij een
man zou worden opgehaald, meegenomen, hardhandig een lesje geleerd en weer
vrijgelaten. Verdachte heeft de personen die hem benaderden verteld dat hij een bus wist
en hen in contact gebracht met medeverdachte [ medeverdachte 1] . Op de dag zelf is
verdachte in de bus meegegaan met de andere leden van de groep, op weg naar Breda. De
groep had zich voorzien van tenminste acht wapens, waaronder een afgezaagd
jachthagelgeweer merk Browning, twee aanvalsgeweren merk Zastava, twee pistolen merk
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Sig Sauer, twee pistolen merk Walther, en een riotgun merk Maverick. Voorts bevonden zich in
de bus bivakmutsen, handschoenen, gehoorbeschermingsdoppen, handboeien, pepperspray,
twee jerrycans met benzine, schietvesten en een strap extension set. De bus was voorzien
van valse kentekenplaten en de ramen waren geblindeerd. Uit het dossier blijkt dat de leden
van de groep beschikten over mobiele telefoons die eerst in de lucht kwamen op 14 juli
2010, enkele uren voorafgaand aan het incident, en die na afloop van het schietincident
weer zijn uitgeschakeld. Voorts blijkt dat de groep de beschikking had over nog minstens
één ander voertuig dat in de buurt van het incident door getuigen is gezien.

Het hof leidt hieruit af dat de personen die op 14 juli 2010 bij de woonwagen van
[betrokkene 1] aanwezig waren zich te voren hadden voorbereid op hun actie en dat sprake
was van een vooropgezet plan. Het hof stelt voorts vast dat die voorbereiding mede
omvatte tenminste acht wapens waaronder wapens van zwaar kaliber en mede omvatte
beschermende kleding tegen vuurwapengeweld. Het hof leidt hieruit af dat de groep zich
geprepareerd had op het gebruik van vuurwapens. Op de beelden van het schietincident is
voorts waar te nemen dat de groep zich voor de woning opstelt en dat wapens gereed
worden gehouden en dat de eerste man die gaat schieten zijn wapen op de woning heeft
gericht.

Naar het oordeel van het hof kan uit deze feitelijke omstandigheden worden afgeleid dat in
het kader van de voorbereiding van de actie niet alleen is nagedacht over het ontvoeren van
de persoon die het doel was van de actie, maar dat ook rekening is gehouden met het
gebruik van vuurwapens en dat derhalve sprake is geweest van gelegenheid om na te
denken over de betekenis en de gevolgen van het gebruik van vuurwapens en zich daarvan
rekenschap te geven. Dat levensberoving niet in eerste instantie het doel van de actie zou
zijn geweest staat, anders dan de kennelijke opvatting van de verdediging, naar het oordeel
van het hof niet in de weg aan het aannemen van voorbedachte raad, nu immers de groep
bewapend voor de woonwagen is gaan staan en er derhalve vanuit gegaan kan worden dat
rekening is gehouden met het gebruik van die vuurwapens.

Dat - zoals de verdediging heeft betoogd - de eerste persoon buiten de afspraak om is gaan
schieten en de vervolgacties een soort paniekreactie zijn geweest op het eerste schot terwijl
men zich uit de voeten maakt, is het hof niet aannemelijk geworden. Uit de beschrijving van
de camerabeelden van het schietincident blijkt namelijk dat de persoon met het petje het
bordes van de woonwagen opgaat, de deur tracht te openen, daarop klopt en vervolgens
krachtig tegen die deur trapt. In zijn hand is een voorwerp dat lijkt op een vuistvuurwapen
zichtbaar. Anderen staan voor het bordes. Terwijl de persoon op het bordes tegen de deur
trapt, richt de man met het geweer, die zich voor het bordes bevindt zijn vuurwapen op de
woonwagen. Hij kijkt naar zijn wapen, richt opnieuw op de woning en vuurt een schot af. Hij
lost nogmaals een schot. Een seconde later schiet een tweede persoon op de woonwagen.
De groep begeeft zich richting de bus en schiet ondertussen door de ramen van de
woonwagen. Vervolgens schiet een persoon uit de richting waar de personen naar toe zijn
gelopen, nogmaals op de voorzijde van de woonwagen, waarna men de bus in stapt en zich
verwijdert.

Uit het dossier is verder gebleken dat vanuit de woonwagen niet is geschoten. Volgens de
verklaring van [slachtoffer 2] werd er direct nadat tegen de voordeur was getrapt
geschoten. Een aanleiding om, uit paniek of ter verdediging, te gaan schieten is het hof
derhalve niet gebleken.

Voorts passen de omstandigheden dat persoon 2 (evenals persoon 1) is gaan schieten, dat
tijdens het vertrek bij het bordes is geschoten en dat nog steeds wordt geschoten op de
woonwagen, nadat men al richting de bus is gegaan, niet in een scenario dat de groep is
weggevlucht na het horen van een onverwacht, ongepland schot. Eerder wijst dit naar het
oordeel van het hof op een keuze van de groep om, nadat het niet gelukt is om binnen te
komen, de woonwagen te beschieten.

Het is het hof gelet op het voorgaande derhalve niet gebleken dat het schieten ongepland is
gebeurd of vanuit een ogenblikkelijke gemoedsopwelling.
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2.3.1.

Het schieten op een woonwagen, van welke de rolluiken open zijn en waarin de verlichting is
aangestoken, met het kaliber wapens als waarvan is gebleken uit het dossier en met het
aantal schoten dat onder meer op lichaamshoogte en van korte afstand is afgevuurd op
voor- en zijgevel van de woonwagen, waaronder de voordeur en de ramen daarvan, kan
naar het oordeel van het hof niet anders worden aangemerkt dan als een handeling die
onmiskenbaar gericht is op de dood van personen die zich in die woonwagen bevinden.

Het hof concludeert dat opzettelijk en met voorbedachte raad is geschoten.

Medeplegen

Verdachte heeft naar voren gebracht dat er geen sprake is van medeplegen maar van
medeplichtigheid nu hij slechts heeft gefunctioneerd als chauffeur, als extra man, dat hij niet
beschikte over een wapen, dat hij uit nieuwsgierigheid is meegelopen met de rest en dat hij,
toen er ineens geschoten werd, zich heeft gedistantieerd door weg te rennen. Dat hij geen
wapen had zou blijken uit het feit dat op de beelden te zien is dat de persoon die hij
aanwijst als zichzelf, aan zijn bivakmuts zit te ꞌhannesen' en daarbij niets in handen heeft.

Het hof overweegt daaromtrent als volgt.

Naast de vaststelling dat verdachte deel uitmaakte van de groep personen die op de
woonwagen waarin de familie [van betrokkene 1] aanwezig was heeft geschoten, stelt het
hof op grond van de bewijsmiddelen de navolgende feiten en omstandigheden vast:

- verdachte is naar zijn zeggen van tevoren door derden betrokken bij en is ingelicht over
een concreet plan;

- verdachte heeft daarop aangegeven dat hij een bus had;

- verdachte heeft de bij het schietincident betrokken Volkswagen Transporter geregeld door
de derden in contact te brengen met de medeverdachte [ medeverdachte 1] ;

- verdachte is op de dag van het schietincident 14 juli 2010 in de Transporter gestapt; hij zat
daarin met zes anderen;

- verdachte droeg ten tijde van het incident een bivakmuts;

- verdachte heeft gezien dat er in de Transporter wapens aanwezig waren;

- hij zag dat de mannen in de Transporter, die uitstapten, wapens droegen;

- verdachte is uit de Transporter gestapt, en richting de woonwagen gelopen;

- hij heeft zich opgesteld tussen de anderen terwijl zichtbaar wapens werden gedragen en
op de woning werden gericht;

- verdachte heeft schoenen en telefoons achtergelaten in de Transporter;

- verdachte heeft zich gelijktijdig met de anderen verwijderd.

Naar het oordeel van het hof is onder deze omstandigheden voldaan aan de vereisten voor
medeplegen, in die zin dat er sprake was van een bewuste en nauwe samenwerking tussen
verdachte en zijn medeverdachten. Naar het oordeel van het hof was verdachte intensief
betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de actie en heeft hij daarmee een
wezenlijke bijdrage geleverd. Verdachte is aanwezig geweest tijdens het incident en heeft
zich met de anderen gelijktijdig verwijderd door in de bus plaats te nemen. Niet gebleken is
dat verdachte zich op enig moment heeft gedistantieerd van de handelingen van de
anderen. Het hof heeft niet kunnen vaststellen of de persoon die verdachte op de beelden
heeft aangewezen ook daadwerkelijk de verdachte is geweest, omdat voor die aanname
geen objectieve aanknopingspunten in het dossier zijn aangetroffen. Of verdachte enkel de
bestuurder was van de Transporter en of hij al dan niet een wapen heeft gedragen en zo ja,
of hij daarmee heeft geschoten, kan naar het oordeel van het hof in het midden blijven. Het
hof houdt alle leden van de groep als medeplegers gelijkelijk verantwoordelijk voor het
handelen van de groep als geheel."

Mede blijkens de onder 2.2.2 weergegeven overwegingen heeft het Hof onder meer
vastgesteld dat de verdachte en zijn medeverdachten, in bewuste en nauwe samenwerking
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

met elkaar, op basis van een vooropgezet concreet plan om [betrokkene 1] mee te nemen en
hardhandig een lesje te leren, zich hebben geprepareerd op het gebruik van vuurwapens,
dat deze voorbereiding tenminste acht wapens, waaronder wapens van zwaar kaliber, en
beschermende kleding tegen vuurwapengeweld omvatte en dat de groep, onder wie de
verdachte, zich voor de woonwagen heeft opgesteld, dat wapens gereed werden gehouden
en dat de eerste man van de groep die ging schieten zijn wapen op de woning had gericht.
Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het Hof hieruit afgeleid dat bij de voorbereiding van de
actie niet alleen is nagedacht over het ontvoeren van de persoon die het doel was van de
actie, maar dat de verdachte en zijn medeverdachten al tijdens de voorbereiding rekening
hebben gehouden met en zich rekenschap hebben gegeven van het gebruik van die
vuurwapens voor het geval dat nodig zou zijn, welk gebruik ook daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden.

Het Hof heeft voorts vastgesteld dat, toen het niet was gelukt de woonwagen binnen te
dringen, direct door verschillende leden van de groep op lichaamshoogte en van korte
afstand is geschoten op de verlichte ramen en de deur van de woonwagen, hetgeen
resulteerde in 27 inslagen, en heeft het overwogen dat niet gebleken is dat het schieten
ongepland is gebeurd, of vanuit een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, of uit paniek of ter
verdediging, maar dat het veeleer berustte op een keuze van de groep om de woonwagen,
op een tijdstip waarop de bewoners veelal thuis zijn en, naar is gebleken thuis waren, te
beschieten.

Omtrent de rol van de verdachte heeft het Hof vastgesteld dat hij een wezenlijke bijdrage
heeft geleverd aan de voorbereiding en uitvoering van de actie, onder meer doordat hij de
bij het schietincident betrokken Volkswagen Transporter heeft geregeld, hij samen met de
medeverdachten in deze Volkswagen Transporter naar de woonwagen is gereden, hij
aanwezig is geweest bij het schietincident, zich toen heeft opgesteld tussen de andere
leden van de groep en hij zich na het schietincident gelijktijdig met de anderen heeft
verwijderd.

Uit deze feiten en omstandigheden heeft het Hof kunnen afleiden dat de verdachte
(voorwaardelijk) opzet had op de dood van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , zoals is
bewezenverklaard, en dat hij aan de bewezen verklaarde (poging) tot moord een zodanige
intellectuele en materiële bijdrage van voldoende gewicht heeft geleverd dat van bewuste
en nauwe samenwerking tussen de verdachte en zijn medeverdachten kan worden
gesproken. Deze oordelen geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en zijn
toereikend gemotiveerd.

Voorts geeft het oordeel van het Hof dat de verdachte en zijn medeverdachten de
bewezenverklaarde (poging tot) opzettelijke levensberoving met voorbedachte raad hebben
begaan, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het, in het licht van de feiten en
omstandigheden die het Hof omtrent de toedracht heeft vastgesteld, niet onbegrijpelijk.
Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat in de overwegingen van het Hof tot
uitdrukking is gebracht dat (ook) de verdachte vanaf de gezamenlijke voorbereidingen
voldoende tijd en gelegenheid heeft gehad om zich te beraden op het besluit om gebruik te
maken van vuurwapens bij de actie op (de bewoner(s) van) de woonwagen en dat geen
feiten en omstandigheden aannemelijk zijn geworden waaruit kan volgen dat de verdachte
niet in overeenstemming met dat besluit is blijven handelen of anderszins kenbaar van dat
genomen besluit afstand heeft genomen.

De middelen falen.

3 Beoordeling van het eerste en het derde middel
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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.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier A.C. ten Klooster, en uitgesproken
ter openbare terechtzitting van 4 april 2017.

4 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 14-02-2017

Datum publicatie 04-04-2017

Zaaknummer 15/05621

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2017:581, Gevolgd 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Schietpartij op woonwagenkamp te Breda, waarbij verdachte is veroordeeld
wegens medeplegen moord op 12-jarige jongen en medeplegen poging tot moord
op diens moeder. Verdachte en medeverdachten hadden aanvankelijk het plan de
vader van de jongen te ontvoeren en mee te nemen in een bus maar toen het niet
lukte de woonwagen te openen, hebben een aantal van de mannen op de ramen en
de deur van de woonwagen geschoten.

1. Medeplegen, opzet gericht op de dood. 2. Voorbedachte raad.

Ad 1. Uit de door het Hof vastgestelde f&o heeft het Hof kunnen afleiden dat
verdachte (voorwaardelijk) opzet had op de dood van de 12-jarige jongen en
diens moeder, zoals is bewezenverklaard, en dat hij aan de bewezenverklaarde
(poging) tot moord een zodanige intellectuele en materiële bijdrage van voldoende
gewicht heeft geleverd dat van bewuste en nauwe samenwerking tussen verdachte
en zijn medeverdachten kan worden gesproken. Deze oordelen geven niet blijk van
een onjuiste rechtsopvatting en zijn toereikend gemotiveerd.

Ad 2. ’s Hofs oordeel dat verdachte en zijn medeverdachten de
bewezenverklaarde (poging tot) opzettelijke levensberoving met voorbedachte
raad hebben begaan, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is, in het
licht van de f&o die het Hof omtrent de toedracht heeft vastgesteld, niet
onbegrijpelijk. Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat in ’s Hofs
overwegingen tot uitdrukking is gebracht dat (ook) verdachte vanaf de
gezamenlijke voorbereidingen voldoende tijd en gelegenheid heeft gehad om zich te
beraden op het besluit om gebruik te maken van vuurwapens bij de actie op de
woonwagen en dat geen f&o aannemelijk zijn geworden waaruit kan volgen dat
verdachte niet in overeenstemming met dat besluit is blijven handelen of anderszins
kenbaar van dat genomen besluit afstand heeft genomen. Samenhang met
15/05620 en 15/05622.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 15/05621 Mr. G. Knigge

ECLI:NL:PHR:2017:208
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5.1.

5.2.

5.3.

Zitting: 14 februari 2017 Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 27 november 2015 door het gerechtshof 's-Hertogenbosch wegens
1. “medeplegen van moord”, 2. “medeplegen van poging tot moord”, 3. “handelen in strijd met
artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie” en 4. “in het bezit zijn van een reisdocument
waarvan hij weet, dat het vervalst is” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van
twintig jaren, met aftrek van voorarrest.

2.  Er bestaat samenhang met de zaken 15/05620 en 15/05622. In deze zaken zal ik vandaag ook
concluderen.

3.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. M.E. van der Werf, advocaat te
Amsterdam, heeft vier middelen van cassatie voorgesteld.

4.  Het gaat in deze zaak kort gezegd om het volgende. Een groep personen vertrekt in de avond van
14 juli 2010 in de VW-Transporter (hierna: bus) naar een woonwagenkamp in Breda, met het plan
om een persoon te ontvoeren en mee te nemen in de bus. Zeven mannen verlaten de bus en
stellen zich met wapens op bij een woonwagen. Een van hen probeert de voordeur van de
woonwagen te openen, hetgeen niet lukt. Vervolgens wordt er door een aantal van de mannen op
de ramen en de deur van de woonwagen geschoten. De zich beneden in de woning bevindende
[slachtoffer 1], een jongen van twaalf jaar, wordt dodelijk geraakt. Zijn moeder [slachtoffer 2], die
eveneens beneden in de woning aanwezig is, raakt gewond. De mannen vertrekken in de bus en
laten deze een paar straten verder achter. Twee van hen vertrekken vervolgens in een
gereedstaande ‘vluchtauto’. In de bus worden allerlei voorwerpen, waaronder wapens
aangetroffen, alsmede DNA-sporen die te herleiden zijn tot een aantal verdachten.

Het middel klaagt met betrekking tot de feiten 1 en 2 dat het bewezenverklaarde opzet niet in de
bewijsmiddelen ligt besloten, althans dat de bewezenverklaringen op dit punt onvoldoende en/of
onbegrijpelijk zijn gemotiveerd. Het middel klaagt blijkens de toelichting er in het bijzonder over
dat de omstandigheid dat de rolluiken van de woonwagen open waren en er licht brandde,
onvoldoende is om bij ‘de groep’ wetenschap, of althans bewustheid van de aanmerkelijke kans,
aan te nemen met betrekking tot het feit dat er personen binnen waren, waardoor
(voorwaardelijk) opzet niet bewezen kan worden.

Het hof heeft ten laste van de verdachte onder meer bewezenverklaard dat:

“1.

hij op 14 juli 2010 te Breda tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en met
voorbedachten rade [slachtoffer 1] (geboortedatum [geboortedatum] 1998) van het leven heeft
beroofd, immers hebben hij, verdachte, en zijn mededaders met dat opzet en na kalm beraad en
rustig overleg, met vuurwapens kogels afgevuurd op de woonwagen waarin die [slachtoffer 1] zich
bevond, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden;

2.

hij op 14 juli 2010 te Breda ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om
tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 2] van
het leven te beroven, met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, met vuurwapens kogels
heeft afgevuurd op de woonwagen waarin [slachtoffer 2] zich bevond, terwijl de uitvoering van
dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid”

Het hof heeft deze bewezenverklaring gegrond op de bewijsmiddelen die zijn opgenomen in de
aanvulling op het verkorte arrest, naar de inhoud waarvan ik verwijs. Het hof heeft voorts in het
verkorte arrest bewijsoverwegingen opgenomen. Daarvan geef ik hier weer hetgeen door het hof
onder het kopje “voorbedachte raad” is overwogen.

“De vragen die vervolgens aan het hof ter beoordeling voorliggen zijn hoe het incident moet
worden gekwalificeerd (moord of doodslag) en of verdachtes aanwezigheid moet worden

5 Het eerste middel
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gekwalificeerd als medeplegen dan wel medeplichtigheid. Daaromtrent overweegt het hof het
volgende.

Voor bewezenverklaring van moord is vereist dat voorbedachte raad bewezen kan worden.

Voorop staat dat volgens vaste jurisprudentie voor een bewezenverklaring van het bestanddeel
'voorbedachten rade' moet komen vast 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.

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 een 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.

Verdachte heeft naar voren gebracht dat hij voorafgaand aan het ten laste gelegde is benaderd
om een bus te regelen. Deze bus was nodig in verband met een actie waarbij een man zou
worden opgehaald, meegenomen, hardhandig een lesje geleerd en weer vrijgelaten. Verdachte
heeft de personen die hem benaderden verteld dat hij een bus wist en hen in contact gebracht
met medeverdachte [medeverdachte 1]. Op de dag zelf is verdachte in de bus meegegaan met de
andere leden van de groep, op weg naar Breda. De groep had zich voorzien van tenminste acht
wapens, waaronder een afgezaagd jachthagelgeweer merk Browning, twee aanvalsgeweren merk
Zastava, twee pistolen merk Sig Sauer, twee pistolen merk Walther, en een riotgun merk Maverick.
Voorts bevonden zich in de bus bivakmutsen, handschoenen, gehoorbeschermingsdoppen,
handboeien, pepperspray, twee jerrycans met benzine, schietvesten en een strap extension set.
De bus was voorzien van valse kentekenplaten en de ramen waren geblindeerd. Uit het dossier
blijkt dat de leden van de groep beschikten over mobiele telefoons die eerst in de lucht kwamen
op 14 juli 2010, enkele uren voorafgaand aan het incident, en die na afloop van het schietincident
weer zijn uitgeschakeld. Voorts blijkt dat de groep de beschikking had over nog minstens één
ander voertuig dat in de buurt van het incident door getuigen is gezien.

Het hof leidt hieruit af dat de personen die op 14 juli 2010 bij de woonwagen van [betrokkene 1]
aanwezig waren zich te voren hadden voorbereid op hun actie en dat sprake was van een
vooropgezet plan. Het hof stelt voorts vast dat die voorbereiding mede omvatte tenminste acht
wapens waaronder wapens van zwaar kaliber en mede omvatte beschermende kleding tegen
vuurwapengeweld. Het hof leidt hieruit af dat de groep zich geprepareerd had op het gebruik van
vuurwapens. Op de beelden van het schietincident is voorts waar te nemen dat de groep zich voor
de woning opstelt en dat wapens gereed worden gehouden en dat de eerste man die gaat
schieten zijn wapen op de woning heeft gericht.

Naar het oordeel van het hof kan uit deze feitelijke omstandigheden worden afgeleid dat in het
kader van de voorbereiding van de actie niet alleen is nagedacht over het ontvoeren van de
persoon die het doel was van de actie, maar dat ook rekening is gehouden met het gebruik van
vuurwapens en dat derhalve sprake is geweest van gelegenheid om na te denken over de
betekenis en de gevolgen van het gebruik van vuurwapens en zich daarvan rekenschap te geven.
Dat levensberoving niet in eerste instantie het doel van de actie zou zijn geweest staat, anders
dan de kennelijke opvatting van de verdediging, naar het oordeel van het hof niet in de weg aan
het aannemen van voorbedachte raad, nu immers de groep bewapend voor de woonwagen is
gaan staan en er derhalve vanuit gegaan kan worden dat rekening is gehouden met het gebruik
van die vuurwapens.

Dat - zoals de verdediging heeft betoogd - de eerste persoon buiten de afspraak om is gaan
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5.4.

5.5.

5.6.

schieten en de vervolgacties een soort paniekreactie zijn geweest op het eerste schot terwijl men
zich uit de voeten maakt, is het hof niet aannemelijk geworden. Uit de beschrijving van de
camerabeelden van het schietincident blijkt namelijk dat de persoon met het petje het bordes van
de woonwagen opgaat, de deur tracht te openen, daarop klopt en vervolgens krachtig tegen die
deur trapt. In zijn hand is een voorwerp dat lijkt op een vuistvuurwapen zichtbaar. Anderen staan
voor het bordes. Terwijl de persoon op het bordes tegen de deur trapt, richt de man met het
geweer, die zich voor het bordes bevindt zijn vuurwapen op de woonwagen. Hij kijkt naar zijn
wapen, richt opnieuw op de woning en vuurt een schot af. Hij lost nogmaals een schot. Een
seconde later schiet een tweede persoon op de woonwagen. De groep begeeft zich richting de
bus en schiet ondertussen door de ramen van de woonwagen. Vervolgens schiet een persoon uit
de richting waar de personen naar toe zijn gelopen, nogmaals op de voorzijde van de
woonwagen, waarna men de bus in stapt en zich verwijdert.

Uit het dossier is verder gebleken dat vanuit de woonwagen niet is geschoten. Volgens de
verklaring van [slachtoffer 2] werd er direct nadat tegen de voordeur was getrapt geschoten. Een
aanleiding om, uit paniek of ter verdediging, te gaan schieten is het hof derhalve niet gebleken.

Voorts passen de omstandigheden dat persoon 2 (evenals persoon 1) is gaan schieten, dat
tijdens het vertrek bij het bordes is geschoten en dat nog steeds wordt geschoten op de
woonwagen, nadat men al richting de bus is gegaan, niet in een scenario dat de groep is
weggevlucht na het horen van een onverwacht, ongepland schot. Eerder wijst dit naar het oordeel
van het hof op een keuze van de groep om, nadat het niet gelukt is om binnen te komen, de
woonwagen te beschieten.

Het is het hof gelet op het voorgaande derhalve niet gebleken dat het schieten ongepland is
gebeurd of vanuit een ogenblikkelijke gemoedsopwelling.

Het schieten op een woonwagen, van welke de rolluiken open zijn en waarin de verlichting is
aangestoken, met het kaliber wapens als waarvan is gebleken uit het dossier en met het aantal
schoten dat onder meer op lichaamshoogte en van korte afstand is afgevuurd op voor- en zijgevel
van de woonwagen, waaronder de voordeur en de ramen daarvan, kan naar het oordeel van het
hof niet anders worden aangemerkt dan als een handeling die onmiskenbaar gericht is op de dood
van personen die zich in die woonwagen bevinden.

Het hof concludeert dat opzettelijk en met voorbedachte raad is geschoten.”

Ik merk op dat het eerste middel slechts klaagt over het bewezenverklaarde opzet (van ‘de
groep’ daders) op de dood. Kennelijk wordt daarmee gedoeld op het opzet van de groepsleden
die daadwerkelijk hebben geschoten. Over het bewezenverklaarde medeplegen door de
verdachte en over het bewijs van zijn opzet op de bewezenverklaarde (poging tot) doodslag,
klaagt het tweede middel.

Het middel berust op de opvatting dat voorwaardelijk opzet bij “dit soort incidenten” alleen kan
worden aangenomen als er “vrij harde argumenten” zijn op grond waarvan vastgesteld kan
worden dat de verdachte “wist” dat er iemand in de woning was of daar althans “ernstig rekening
mee hield”.1 Die opvatting is onjuist. Vereist is dat de verdachte zich bewust was van een
aanmerkelijke kans op een dodelijke afloop (en die kans aanvaardde). Daarbij gelden voorts de
gewone bewijsregels. De bewustheid kan dan ook afgeleid worden uit de omstandigheden van
het geval.

Het middel faalt overigens ook omdat het berust op een verkeerde lezing van de bestreden
uitspraak. Voorwaardelijk opzet is niet bewezenverklaard. Het hof is immers, door te oordelen dat
het schieten op de woonwagen “niet anders kan worden aangemerkt dan als een handeling die
onmiskenbaar gericht is op de dood van personen die zich in die woonwagen bevinden” kennelijk
van oordeel dat de verdachten met “vol” opzet hebben gehandeld. Ik merk daarbij – min of meer
ten overvloede – op dat dit oordeel naar mijn mening niet onbegrijpelijk kan worden genoemd. Ik
neem daarbij in aanmerking dat uit de bewijsvoering blijkt dat de woonwagen werd doorzeefd (de
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5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

politie telde 27 inslagen), dat de beschieting plaatsvond op een doordeweekse avond en op een
tijdstip (rond 23.00 u ’s avonds) waarop bewoners veelal thuis zijn, dat de rolluiken van de woning
open waren en achter die ramen licht brandde en dat alle schoten gericht waren op het
benedengedeelte waar het licht brandde. Ik wijs er voorts op dat door of namens de verdachte
niet is aangevoerd dat de schutters andere bedoelingen hadden.

Voor zover de steller van het middel klaagt over het gebruik door het hof van camerabeelden
waaruit zou blijken dat “tijdens het schieten achter het raam, rechts naast de voordeur,
silhouetten van bewegende personen te zien te zijn”, merk ik op dat het hof zijn oordeel dat de
onder 1 en 2 bewezenverklaarde feiten opzettelijk zijn gepleegd, blijkens zijn overwegingen niet
op deze beelden heeft doen steunen. De klacht is dan ook tevergeefs voorgesteld.

Het middel faalt.

Het middel klaagt dat het onder 1 en 2 bewezenverklaarde medeplegen niet uit de gebezigde
bewijsmiddelen kan worden afgeleid, althans dat het hof dat oordeel onvoldoende en/of
onbegrijpelijk heeft gemotiveerd.

Het bestreden arrest houdt, in aansluiting op de hiervoor (onder 5.3) weergegeven
overwegingen onder het kopje “voorbedachte raad”, onder meer het volgende in:

“Medeplegen

Verdachte heeft naar voren gebracht dat er geen sprake is van medeplegen maar van
medeplichtigheid nu hij slechts heeft gefunctioneerd als chauffeur, als extra man, dat hij niet
beschikte over een wapen, dat hij uit nieuwsgierigheid is meegelopen met de rest en dat hij, toen
er ineens geschoten werd, zich heeft gedistantieerd door weg te rennen. Dat hij geen wapen had
zou blijken uit het feit dat op de beelden te zien is dat de persoon die hij aanwijst als zichzelf, aan
zijn bivakmuts zit te “hannesen” en daarbij niets in handen heeft.

Het hof overweegt daaromtrent als volgt.

Naast de vaststelling dat verdachte deel uitmaakte van de groep personen die op de woonwagen
waarin de familie [van betrokkene 1] aanwezig was heeft geschoten, stelt het hof op grond van
de bewijsmiddelen de navolgende feiten en omstandigheden vast:

- verdachte is naar zijn zeggen van tevoren door derden betrokken bij en is ingelicht over een
concreet plan;

- verdachte heeft daarop aangegeven dat hij een bus had;

- verdachte heeft de bij het schietincident betrokken Volkswagen Transporter geregeld door de
derden in contact te brengen met de medeverdachte [medeverdachte 1];

- verdachte is op de dag van het schietincident 14 juli 2010 in de Transporter gestapt; hij zat
daarin met zes anderen;

- verdachte droeg ten tijde van het incident een bivakmuts;

- verdachte heeft gezien dat er in de Transporter wapens aanwezig waren;

- hij zag dat de mannen in de Transporter, die uitstapten, wapens droegen;

- verdachte is uit de Transporter gestapt, en richting de woonwagen gelopen;

- hij heeft zich opgesteld tussen de anderen terwijl zichtbaar wapens werden gedragen en op de
woning werden gericht;

- verdachte heeft schoenen en telefoons achtergelaten in de Transporter;

- verdachte heeft zich gelijktijdig met de anderen verwijderd.

6 Het tweede middel
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6.3.

6.4.

Naar het oordeel van het hof is onder deze omstandigheden voldaan aan de vereisten voor
medeplegen, in die zin dat er sprake was van een bewuste en nauwe samenwerking tussen
verdachte en zijn medeverdachten. Naar het oordeel van het hof was verdachte intensief
betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de actie en heeft hij daarmee een wezenlijke
bijdrage geleverd. Verdachte is aanwezig geweest tijdens het incident en heeft zich met de
anderen gelijktijdig verwijderd door in de bus plaats te nemen. Niet gebleken is dat verdachte zich
op enig moment heeft gedistantieerd van de handelingen van de anderen. Het hof heeft niet
kunnen vaststellen of de persoon die verdachte op de beelden heeft aangewezen ook
daadwerkelijk de verdachte is geweest, omdat voor die aanname geen objectieve
aanknopingspunten in het dossier zijn aangetroffen. Of verdachte enkel de bestuurder was van de
Transporter en of hij al dan niet een wapen heeft gedragen en zo ja, of hij daarmee heeft
geschoten, kan naar het oordeel van het hof in het midden blijven. Het hof houdt alle leden van de
groep als medeplegers gelijkelijk verantwoordelijk voor het handelen van de groep als geheel.”

Het middel valt blijkens de gegeven toelichting in twee deelklachten uiteen. De eerste klacht is
dat het hof wel het opzet van de verdachte op het medeplegen heeft gemotiveerd, maar niet
heeft gemotiveerd op welk gronddelict dat opzet betrekking had; volgens het hof was de
verdachte betrokken bij “een plan”, maar waar dat plan op gericht was, blijft in de overwegingen
onduidelijk. Voor zover het hof heeft aangenomen dat het plan betrekking had op de
vrijheidsberoving is zijn oordeel dat de verdachte opzet had op moord en poging tot moord is dat
oordeel volgens de steller van het middel niet begrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. De
tweede klacht houdt in dat de bijdrage van de verdachte aan de feiten eerder als medeplichtigheid
kan worden beschouwd dan als medeplegen, nu zijn bijdrage aan de feiten gering was, zodat het
medeplegen niet begrijpelijk is gemotiveerd.

Ik begin bij de eerste cassatieklacht. De zojuist weergegeven overwegingen moeten gelezen
worden in het licht van hetgeen het hof daaraan voorafgaand met betrekking tot het opzet en de
voorbedachte raad heeft overwogen. Voor de duidelijkheid herhaal ik daarvan hier de meest van
belang zijnde overwegingen:

“Verdachte heeft naar voren gebracht dat hij voorafgaand aan het ten laste gelegde is benaderd
om een bus te regelen. Deze bus was nodig in verband met een actie waarbij een man zou
worden opgehaald, meegenomen, hardhandig een lesje geleerd en weer vrijgelaten. Verdachte
heeft de personen die hem benaderden verteld dat hij een bus wist en hen in contact gebracht
met medeverdachte [medeverdachte 1]. Op de dag zelf is verdachte in de bus meegegaan met de
andere leden van de groep, op weg naar Breda. De groep had zich voorzien van tenminste acht
wapens, waaronder een afgezaagd jachthagelgeweer merk Browning, twee aanvalsgeweren merk
Zastava, twee pistolen merk Sig Sauer, twee pistolen merk Walther, en een riotgun merk Maverick.
Voorts bevonden zich in de bus bivakmutsen, handschoenen, gehoorbeschermingsdoppen,
handboeien, pepperspray, twee jerrycans met benzine, schietvesten en een strap extension set.
De bus was voorzien van valse kentekenplaten en de ramen waren geblindeerd. Uit het dossier
blijkt dat de leden van de groep beschikten over mobiele telefoons die eerst in de lucht kwamen
op 14 juli 2010, enkele uren voorafgaand aan het incident, en die na afloop van het schietincident
weer zijn uitgeschakeld. Voorts blijkt dat de groep de beschikking had over nog minstens één
ander voertuig dat in de buurt van het incident door getuigen is gezien.

Het hof leidt hieruit af dat de personen die op 14 juli 2010 bij de woonwagen van [betrokkene 1]
aanwezig waren zich te voren hadden voorbereid op hun actie en dat sprake was van een
vooropgezet plan. Het hof stelt voorts vast dat die voorbereiding mede omvatte tenminste acht
wapens waaronder wapens van zwaar kaliber en mede omvatte beschermende kleding tegen
vuurwapengeweld. Het hof leidt hieruit af dat de groep zich geprepareerd had op het gebruik van
vuurwapens. Op de beelden van het schietincident is voorts waar te nemen dat de groep zich voor
de woning opstelt en dat wapens gereed worden gehouden en dat de eerste man die gaat
schieten zijn wapen op de woning heeft gericht.

Naar het oordeel van het hof kan uit deze feitelijke omstandigheden worden afgeleid dat in het
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kader van de voorbereiding van de actie niet alleen is nagedacht over het ontvoeren van de
persoon die het doel was van de actie, maar dat ook rekening is gehouden met het gebruik van
vuurwapens en dat derhalve sprake is geweest van gelegenheid om na te denken over de
betekenis en de gevolgen van het gebruik van vuurwapens en zich daarvan rekenschap te geven.
Dat levensberoving niet in eerste instantie het doel van de actie zou zijn geweest staat, anders
dan de kennelijke opvatting van de verdediging, naar het oordeel van het hof niet in de weg aan
het aannemen van voorbedachte raad, nu immers de groep bewapend voor de woonwagen is
gaan staan en er derhalve vanuit gegaan kan worden dat rekening is gehouden met het gebruik
van die vuurwapens.”

De klacht dat het hof in het midden heeft gelaten op welk grondfeit het opzet van de verdachte
was gericht, ontbeert gezien deze overwegingen feitelijke grondslag. Het hof oordeelt immers dat
het eventuele gebruik van vuurwapens in het plan besloten lag en dat de verdachte daarvan op
de hoogte was. In cassatie moet, nu het hof de desbetreffende stelling van de verdediging in het
midden laat2, ervan uitgegaan worden dat het plan in eerste instantie op vrijheidsberoving was
gericht. Naar het oordeel van het hof doet dat niet af aan het feit dat het plan ook inhield dat zo
nodig op personen zou worden geschoten en dat dus ook bij de verdachte van meet af aan
sprake is geweest van voorwaardelijk opzet op levensberoving,

De vraag is of dat oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting dan wel zonder nadere
motivering niet begrijpelijk is. De steller van het middel betoogt dat de verdachte slechts opzet
had op vrijheidsberoving en dat er geen grond is om het “verdergaande opzet” van de
medeverdachten aan hem “toe te rekenen”. Van toerekening van andermans opzet aan de
verdachte is echter in de bewijsredenering van het hof geen sprake. Het hof oordeelt dat de
verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat leden van de groep tot
vuurwapengeweld zouden overgaan. Zijn impliciete oordeel is daarbij dat het vuurwapengeweld
zoals dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, het plan waaraan de verdachte zich committeerde,
niet te buiten ging. Voor zover sprake is van toerekenen, wordt geen opzet toegerekend, maar
andermans handelen en wel op grond van het bij de verdachte aanwezige opzet.

De onderhavige zaak doet enigszins denken aan het type casus dat ten grondslag lag aan het
arrest van de Hoge Raad in ‘de Nijmeegse scooterzaak’.3 De Hoge Raad oordeelde - in een zaak
waarin het OM in cassatie ging tegen een vrijspraak van onder meer medeplegen van doodslag -
dat wanneer het verweten medeplegen van een met de vlucht verband houdend misdrijf is
voorafgegaan door het mogelijk daarmee samenhangende medeplegen van een ander strafbaar
feit, geenszins is uitgesloten dat de voor het medeplegen van dat misdrijf relevante samenwerking
reeds vóórdien is ontstaan, bijvoorbeeld in het kader van het medeplegen van de voorbereiding
van een overval. Het criterium dat daarbij volgens de Hoge Raad lijkt te moeten worden
aangelegd, is of het in het kader van de vlucht begane misdrijf als een “zó waarschijnlijke
mogelijkheid besloten lag” in de eerdere nauwe en bewuste samenwerking, dat ook wat betreft
die vlucht zo bewust en nauw is samengewerkt dat van medeplegen kan worden gesproken. Nu
gaat het in de onderhavige zaak niet om een misdrijf dat met de vlucht verband houdt. Niet
duidelijk is of desondanks hetzelfde criterium moet worden aangelegd. De mogelijkheid dat het
slachtoffer, in plaats van vrijwillig mee te gaan, vanuit de woonwagen het vuur op de ontvoerders
had geopend waarna die ontvoerders terugschoten, is zo waarschijnlijk dat gezegd kan worden
dat zij in de samenwerking besloten lag. Hetzelfde geldt als in geval van een onverhoopte vlucht
op de achtervolgende politie zou zijn geschoten. 4 Kan echter gezegd worden dat het doelgericht
op de deur en de ramen van de woonwagen schieten toen het niet lukte om het slachtoffer te
ontvoeren, als een ‘zo waarschijnlijke mogelijkheid besloten lag’ in de eerdere, op de ontvoering
gerichte nauwe en bewuste samenwerking, dat ook wat dit schieten betreft van medeplegen kan
worden gesproken? Dat hangt er vanaf hoe waarschijnlijk ‘zó waarschijnlijk’ moet zijn.

De vraag is of een afwijking van het oorspronkelijke plan in bepaalde gevallen niet met behulp
van andere criteria aan een medepleger kan worden toegerekend. Ik wijs in dit verband op HR 14
oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ1396, NJ 2004/103, waaruit blijkt dat ook een aanpassing of
bijstelling van het plan waartoe onvoorziene omstandigheden op het laatste moment nopen, niet
maken dat van bewuste en nauwe samenwerking geen sprake meer is. De verdachte en zijn drie
mededaders wachtten de Chinese man die zij wilden doden, bij de uitgang van een
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snookercentrum op. De man kwam echter niet alleen naar buiten, maar samen met een andere
Chinees. Ook die Chinees werd gedood. De rol van de met een mes bewapende verdachte bleef
daarbij beperkt tot het zodanig positie kiezen dat de beide – op een fiets gezeten – Chinezen niet
konden ontsnappen. Naar het oordeel van de Hoge Raad kon de verdachte ook ten aanzien van
de tweede moord als medepleger worden aangemerkt, nu, gelijk het hof klaarblijkelijk had
geoordeeld, diens opzet daarop “in elk geval in voorwaardelijke zin” was gericht geweest. De
Hoge Raad nam daarbij in aanmerking dat de verdachten hun slachtoffer bij een voor het publiek
toegankelijk snookercentrum hadden opgewacht – zodat de aanwezigheid van ongewenst publiek
als risico in het plan besloten lag – en dat de verdachten toen de beide Chinezen naar buiten
kwamen “zijn rol is blijven vervullen”.

Kenmerkend voor de afwijking van het oorspronkelijk plan in deze casus is dat zij werd
veroorzaakt door een onvoorziene omstandigheid. Men zou kunnen zeggen dat, juist omdat het
de omstandigheden waren die tot aanpassing dwongen, het handelen van de daders nog steeds
voortvloeide uit, en gedragen werd door, het oorspronkelijke plan. Bezien vanuit dat plan was het
‘logisch’ dat ook de tweede Chinees werd vermoord. Om hun doel – het ongestraft vermoorden
van het slachtoffer op wie zij het hadden gemunt – te bereiken moesten de daders de
ongewenste getuige ook wel uit de weg ruimen. Niet onbelangrijk is daarbij dat de Hoge Raad niet
lijkt te eisen dat de aanpassing van het plan die ter plekke werd doorgevoerd, van te voren door
de medeplegers was afgesproken. De Hoge Raad lijkt zelfs niet te eisen dat de verdachte vooraf
heeft beseft dat de mogelijkheid bestond dat het beoogde slachtoffer niet alleen zou zijn.
Voldoende lijkt te zijn dat het slachtoffer bij een voor het publiek toegankelijke gelegenheid werd
opgewacht, zodat het in elk geval objectief gezien voorzienbaar was dat het slachtoffer in
gezelschap van een ander naar buiten zou komen. Wat de daders precies hadden afgesproken en
wat zij persoonlijk hadden voorzien, doet dus weinig ter zake. Dat is ook wel begrijpelijk. Niet alle
criminele plannen zijn even goed doordacht, terwijl ook of juist in goed doordachte plannen
rekening wordt gehouden met onvoorziene omstandigheden. Het plan kan de medeplegers dus
ruimte laten om naar bevind van zaken te handelen zonder dat dit het vereiste opzet aantast.5

Het zou gelet daarop onbevredigend zijn als het niet goed doordenken van het plan en een
gebrek aan afspraken over wat elk van de daders wel en niet zal doen, een omstandigheid
oplevert die van aansprakelijkheid bevrijdt. Het zou eerder andersom moeten zijn. Als vooraf
nauwkeurige afspraken zijn gemaakt waaraan de medeverdachten zich vervolgens niet houden,
kan dat een reden zijn om hun handelen niet toe te rekenen aan de verdachte die op die
afspraken vertrouwde. De verdachte daarentegen die zich committeert aan een crimineel plan
zonder zich te bekommeren om de precieze bedoeling ervan en zonder zich te bekreunen om de
wijze waarop het plan tot uitvoering wordt gebracht, heeft weinig te klagen als zijn commitment
hem wordt aangerekend.

De casus in de onderhavige zaak verschilt van die in het hiervoor besproken arrest over de twee
vermoorde Chinezen. De omstandigheid dat de verdachten voor een dichte deur kwamen, valt
objectief gezien veel beter te voorzien dan de omstandigheid dat een tweede Chinees mee naar
buiten kwam. Een beetje plannenmaker houdt rekening met een dichte deur. Daar staat misschien
tegenover dat de aanpassing van het plan veel minder ‘logisch’ aandoet. Het onder vuur nemen
van de woonwagen om er daarna als een haas vandoor te gaan, is bepaald niet de manier om de
geplande ontvoering alsnog tot een goed einde te brengen. De vraag is of dat tot een andere
uitkomst moet leiden. Om die vraag te beantwoorden kan enige rechtsvergelijking dienstig zijn. Ik
begin met het Duitse recht en besteed vervolgens ook nog kort aandacht aan het Engelse recht.
Daarbij maak ik een dankbaar gebruik van het onderzoek van A. Postma.6

In de Duitse literatuur en in de Duitse rechtspraak staat voorop dat de medepleger
(voorwaardelijk) opzet moet hebben gehad op het gepleegde delict. De wijze waarop de
bestanddelen van het delict worden vervuld, kunnen daarbij echter in mindere of meerdere mate
verschillen van hetgeen de medepleger zich vooraf had voorgesteld. Alleen wezenlijke afwijkingen
hebben daarbij opzet uitsluitende werking. Bij de vraag wat wezenlijk is en wat niet, speelt het
Tatplan een grote rol. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een ‘bepaald’ en een ‘onbepaald’
Tatplan. Met een ‘bepaald’ Tatplan wordt bedoeld dat het Tatplan is beperkt tot een specifieke
vervullingswijze van de delictsbestanddelen. Van een dergelijk plan kan bijvoorbeeld blijken uit de
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aanwezigheid van een risico-beperkende afspraak. Een voorbeeld daarvan is dat de medeplegers
afspreken het meegenomen wapen alleen te gebruiken om daarmee te dreigen, of afspreken het
slachtoffer alleen met blote handen te ‘bewerken’. Daardoor is het Tatplan niet alleen omlijnd wat
delictsbestanddelen betreft, maar ook met betrekking tot de wijze van vervulling daarvan. Daarbij
is de voorstelling die de Mittäter (een figuur die vergelijkbaar is met onze medepleger) zich door
de risico-beperkende afspraak heeft gemaakt van de uitvoeringswijze van het delict beperkend
voor het Tatplan en bepalend voor zijn Vorsatz. Dit is ook het geval wanneer voor de Mittäter
voorzienbaar is dat zijn mededader zich mogelijkerwijs niet aan die afspraak zal houden.7

Een ‘onbepaald’ Tatplan is niet of weinig vast omlijnd met betrekking tot de vervullingswijze van
het delict. Daarbij zijn in het bijzonder twee situaties van belang. In de eerste plaats kan de
Mittäter zich wel voorstellingen hebben gemaakt van de uitvoeringswijze, maar wordt deze (door
de rechter) niet opgevat als een beperking van het Tatplan omdat de rechter het plan in meer
algemene termen interpreteert. Een voorbeeld daarvan uit de Duitse rechtspraak is het volgende.
De medeverdachten hebben afgesproken de meegebrachte knuppels bij een overval op een
tankstation alleen ‘indien nodig’ te gebruiken, waarbij zij het oog hebben op de situatie dat het
wegnemen van de kassa-inhoud niet probleemloos en niet zonder verzet van de pompbediende
zou plaatsvinden. Door een onvoorziene omstandigheid was de vluchtauto niet meer beschikbaar
en moesten de verdachten te voet vluchten. Een van hen slaat de pompbediende daarbij met een
knuppel, hoewel die zich niet verzet, terwijl dat slaan evenmin nodig is om de kassa-inhoud te
bemachtigen. Omdat de rechter het Tatplan zo uitlegt dat met de knuppels ‘indien nodig of bij een
complicatie’ zou worden ingeslagen op de pompbediende, valt de feitelijke delictshandeling van de
medeverdachte onder het bereik van het Tatplan. In de tweede plaats kunnen de voorstellingen
die de Mittäter zich hebben gemaakt vanaf het begin al onbepaald zijn. Een voorbeeld daarvan is
dat een groep hooligans afspreekt om een aanhanger van een rivaliserende voetbalclub een pak
slaag te geven. Zowel het precieze doelwit als de aard en omvang van het gezamenlijk aan te
wenden geweld wordt bij een dergelijk Tatplan in het midden gelaten. Het is dan aan de
feitenrechter om aan de hand van de omstandigheden van het geval te bepalen of de handelingen
van de mededader(s) nog vallen binnen het Tatplan.8

In het Duitse recht is de vraag niet alleen of de feitelijke handeling die de medeverdachte
verrichtte, binnen of buiten het Tatplan valt, maar ook of een afwijking van het Tatplan door de
medeverdachte aan toerekening van de handeling aan de verdachte in de weg staat. In de Duitse
rechtspraak zijn ter beantwoording van de vraag of het Vorsatz van de Mittäter de afwijking van
het Tatplan omvat, een aantal toerekeningscriteria (Exzessregeln) ontwikkeld. Het eerste criterium
ziet op de gelijkwaardigheid van de feitelijke delictshandeling ten opzichte van hetgeen de
medeplegers zich vooraf hadden voorgesteld. Zo werd in het met mes steken van het slachtoffer
in het bovenlijf en de nek geen wezenlijke afwijking gezien van het Tatplan, dat voorzag in het
tegen het hoofd trappen van het slachtoffer. Het tweede toerekeningscriterium heeft betrekking
op de onverschilligheid van de verdachte. Als het hem koud laat dat zijn mededader verder gaat
dan in het plan lag besloten, is dat een reden om hem dat meerdere toe te rekenen. Bij het derde
criterium gaat het om de voorzienbaarheid van de afwijking. Was die afwijking te verwachten?
Doorslaggevend is daarbij of de verdachte rekening had moeten houden met de feitelijke
delictshandeling van zijn mededader. Niet vereist is dus dat hij daarmee daadwerkelijk rekening
heeft gehouden. Niet geheel duidelijk is hoe dit derde criterium zich verhoudt tot de uitleg van het
Tatplan. Dat een feitelijke delictshandeling ‘te verwachten’ was, kan namelijk ook gezien worden
als een aanwijzing dat die handeling onder het bereik van het onbepaalde Tatplan valt.9

Ook het Engelse recht biedt, met de figuur van de ‘joint criminal enterprise’, een interessante kijk
op medeplegen. De kern van die figuur is dat de deelnemers een gezamenlijk crimineel doel
nastreven, bestaande uit het verwezenlijken van een delict. Om van een gemeenschappelijk doel
te kunnen spreken, is voorwaardelijk opzet op het delict niet voldoende. Er moet een ‘common
purpose’ of ‘common intent’ ten aanzien van het te plegen feit. Ook de term ‘agreement’ wordt
gebruikt. Hier van belang is dat deze aansprakelijkheidsfiguur vooral van stal wordt gehaald als er
naast de ‘agreed offence’ (het gezamenlijke criminele doel) een ‘collateral offence’ staat die niet
tot de ‘common purpose’ kan worden gerekend, maar die wel door een deelnemer aan de
gezamenlijke onderneming wordt verwezenlijkt in het kader van de uitvoering van dat criminele
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doel. Voor dat bijkomende delict kunnen de andere deelnemers aan de ‘joint criminal enterprise’
dan onder omstandigheden aansprakelijk worden gehouden. Daarover het volgende.

De voorwaarden voor jce-aansprakelijkheid ten aanzien van de collateral offence zijn de
volgende. In de eerste plaats – zoals gezegd – de aanwezigheid van het gezamenlijke criminele
doel. De jce-deelnemer en zijn mededaders vormen een collectief zolang de jce voortduurt en de
jce-deelnemer zich niet rechtsgeldig heeft teruggetrokken uit de jce (withdrawal). Voorwaarde
voor een withdrawal is dat de jce-deelnemer tijdig (in ieder geval voor de delictsvoltooiing) en
kenbaar voor zijn mededader (een çhange of heart’ is niet voldoende) afstand neemt van de jce.
In de tweede plaats moet er foresight zijn: de jce-deelnemer de kwade kans hebben voorzien dat
de mededader de collateral offence zal plegen. De foresight moet daarbij betrekking hebben op de
‘essential matters’ (de bestanddelen) van het delict, niet op de ‘details of the act’, waartoe ook de
tijd, de plaats en het slachtoffer worden gerekend. De concrete vervullingswijze van het delict
behoeft door de jce-deelnemer dus niet te zijn voorzien.10 Besef van de reële kans op het plegen
van het feit is voorts voldoende. Het kansbegrip lijkt sterk op de bij voorwaardelijk opzet vereiste
‘aanmerkelijke kans’. Omdat er geen aanvaardingscomponent bij het ‘foresight’ is, heeft het wel
een grotere reikwijdte dan voorwaardelijk opzet. Een derde voorwaarde is dat de collateral
offence een ‘begeleidend risico’ van de verwezenlijking van het gezamenlijke doel moet zijn. Er
moet een voldoende verband zijn met de uitvoering van het gezamenlijke criminele doel; de
collateral offence moet voortkomen uit het nastreven van dat doel. Een voorbeeld daarvan is een
levensberoving ter vergemakkelijking van een (geplande) inbraak. De vierde en laatste
voorwaarde is dat de jce-deelnemer zijn participatie in de jce voortzet nadat hij de kwade kans op
de collateral offence heeft voorzien. Deze voorwaarde heeft weinig toegevoegde voorwaarde. Van
voortzetting is sprake als de deelnemer zich niet terugtrekt.11

Ik keer terug naar de onderhavige zaak. Het komt mij aannemelijk voor dat de verdachte, als
het Engelse recht van toepassing zou zijn, aansprakelijk zou worden gehouden voor de
levensdelicten die in het kader van de joint criminal enterprise waarin hij participeerde, werden
gepleegd. Als juist is wat de verdachte aanvoerde, namelijk dat vrijheidsberoving de agreed offence
was, dan kunnen die levensdelicten beschouwd worden als collateral offences ten aanzien waarvan
de verdachte naar mag worden aangenomen foresight had. Gezien de aard van de onderneming
en het grote aantal vuurwapens dat de organisatoren daarvoor kennelijk nodig achtten, moet de
verdachte hebben beseft dat de kans dat er doden zouden vallen, reëel was.

Er zijn voorts ook goede argumenten om aan te nemen dat naar Duits recht aansprakelijkheid
zou worden aangenomen. Aan het uitgangspunt dat sprake is van voorwaardelijk opzet
(Eventualvorsatz) op het plegen van doodslag (in welke concrete verschijningsvorm dan ook) lijkt
te zijn voldaan. Bij de vraag of de gerealiseerde doodslag en poging tot doodslag wezenlijk
afwijken van wat de verdachte voor ogen stond, kan vastgesteld worden dat het Tatplan, als
afgegaan moet worden op het weinige wat de verdachte daarover kwijt wilde, weinig bepaald
was. Op concrete afspraken die zijn gemaakt om het vuurwapengebruik binnen de perken te
houden, heeft de verdachte zich in elk geval niet beroepen. Dat de verdachte ondanks het
ontbreken van dergelijke afspraken bereid was om mee te doen, wijst voorts op grote
onverschilligheid ten aanzien van een eventuele dodelijke afloop van de onderneming. Van belang
daarbij is ook dat het doel van de vrijheidsberoving – het slachtoffer hardhandig een lesje leren –
door de verdachte niet nader is gespecifieerd. Hoeveel geweld tegen het slachtoffer zou worden
gebruikt, was kennelijk ook iets wat voor hem niet uitmaakte. Zelfs als het zo zou zijn dat het
slachtoffer na afloop weer vrijgelaten zou worden, zoals de verdachte beweerde (het hof heeft
dat niet als juist aangenomen12), viel te verwachten dat het geweld zou ontsporen en dat het
slachtoffer het leven er daardoor bij zou inschieten. De dood van het slachtoffer was met andere
woorden voorzienbaar. Dat maakt tegelijk dat de afwijking van het Tatplan minder groot en ook
minder ‘onlogisch’ is als men wellicht op het eerste gezicht zou denken. Als het uiteindelijke doel
was om het slachtoffer hardhandig een lesje te leren, dan is het juist wel ‘logisch’ dat
overgeschakeld werd op een andere manier om het slachtoffer datzelfde lesje te leren. Het
doorzeven van de woonwagen is zo gezien dus allerminst wezensvreemd aan het gezamenlijke
plan.

Het voorgaande laat zien dat aan het Duitse recht argumenten kunnen worden ontleend
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waaraan ook in het Nederlandse recht betekenis kan worden toegekend. Op grond van die
argumenten meen ik dat het verschil dat werd gesignaleerd met de casus van de twee Chinezen
niet van doorslaggevende betekenis is. Dat betekent dat de eerste deelklacht naar mijn mening
niet kan slagen.

Ik bespreek vervolgens tweede deelklacht. Het oordeel van het hof dat er sprake was van een
nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en zijn medeverdachten ten aanzien van
het concrete plan (het ontvoeren van de persoon in kwestie) nu de verdachte intensief was
betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de actie en hij daarmee een wezenlijke bijdrage
heeft geleverd, acht ik toereikend gemotiveerd. Ik meen dat uit de door het hof daarbij in
aanmerking genomen vastgestelde gedragingen van de verdachte, te weten dat de verdachte,
nadat hij was ingelicht over het plan tot ontvoering, een bus heeft geregeld, in die bus heeft
gereden en heeft gezien dat zijn mededaders wapens in die bus meenamen, een bivakmuts heeft
opgezet, uit de bus is gestapt en richting de woonwagen is gelopen en dat hij zich heeft
opgesteld tussen de anderen terwijl zichtbaar wapens werden gedragen die op de woonwagen
werden gericht, reeds volgt dat zijn bijdrage van voldoende gewicht is om van medeplegen te
kunnen spreken,13 waarbij ik opmerk dat in die omstandigheden besloten ligt dat het aandeel van
de verdachte mede bestond uit het bedreigende karakter van zijn aanwezigheid als deel van de
groep.14 Anders dan de steller van het middel meent, kan onder de gegeven omstandigheden niet
gezegd worden dat de verdachte alleen typische medeplichtigheidshandelingen heeft verricht. Dat
zou wellicht anders zijn als hij de bus niet had verlaten, maar niet nu hij zich met de anderen in
slagorde bij de woonwagen heeft opgesteld.15 Het feit dat hij de bus bestuurde, kan dan ook net
zo goed geduid worden als een uitvloeisel van een leidende rol bij het geheel. In dit verband
verdient opmerking dat de verdachte ter terechtzitting van het hof geen klare wijn schonk toen
hem werd gevraagd hoe hij de weg wist naar het woonwagenkamp.16 Dat de verdachte – naar in
cassatie als vaststaand moet worden aangenomen – als enige geen vuurwapen heeft gedragen,
maakt mijns inziens niet dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is. Dat enkele feit brengt niet
met zich mee dat het aandeel van de verdachte van onvoldoende gewicht is geweest om van
medeplegen te kunnen spreken. Ook de tweede deelklacht faalt derhalve.

Het middel faalt in al zijn onderdelen.

Het middel klaagt dat het hof ten onrechte, althans onbegrijpelijk gemotiveerd, het
voorwaardelijke verzoek van de verdediging om nader onderzoek te doen naar de camerabeelden
op de plaats delict, heeft afgewezen.

Het hof heeft het in het middel bedoelde verzoek direct na de hiervoor, onder 6.2 weergegeven
overwegingen met betrekking tot het medeplegen als volgt samengevat en afgewezen:

“In dit verband overweegt het hof nog dat de verdediging ter terechtzitting in hoger beroep
voorwaardelijk heeft verzocht om nader onderzoek te doen naar de camerabeelden, in het
bijzonder naar de vraag of op die beelden te zien is of degene die, voorafgaand aan het incident,
uitstapt uit de Transporter - welke persoon verdachte heeft aangewezen als zichzelf - al dan niet
een wapen draagt. Het hof is van oordeel - nog afgezien van de vraag of het door de verdediging
bedoeld technisch onderzoek mogelijk is, hetgeen door de advocaat- generaal is betwist - dat de
vraag of verdachte een wapen droeg gelet op het hierboven overwogene onbeantwoord kan
blijven.

Het verzoek van de verdediging wordt dan ook afgewezen.”

Het hof heeft, anders dan in de toelichting op het middel wordt gesteld, niet geoordeeld dat niet
van belang was of de verdachte nu wel of niet een vuurwapen droeg, maar heeft in het midden
gelaten of de verdachte een wapen droeg en heeft vervolgens geoordeeld dat ook sprake is van
medeplegen als er – ten gunste van de verdachte – vanuit wordt gegaan dat de verklaring van de
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verdachte dat hij geen wapen in de hand had, juist was.

Het middel faalt dus reeds bij gebrek aan feitelijke grondslag.

Het middel klaagt dat de onder 1 en 2 bewezenverklaarde voorbedachte raad niet in de
gebezigde bewijsmiddelen ligt besloten, althans dat het hof zijn oordeel op dit punt onvoldoende
en/of onbegrijpelijk heeft gemotiveerd.

Het hof heeft met betrekking tot de voorbedachte raad overwogen wat hiervoor, onder 5.3, reeds
is weergegeven. Het middel berust als ik het goed begrijp op de opvatting dat het ter plekke
genomen besluit om op de woonwagen te schieten met voorbedachte raad genomen moet zijn in
die zin dat er voldoende tijd en gelegenheid moet zijn geweest om over dat besluit na te denken.
Die opvatting deel ik niet. Ik zal dat toelichten.

De voorbedachte raad als strafverzwarend bestanddeel is niet aan een bepaalde opzetvorm
gebonden. Ook voorwaardelijk opzet kan dan ook met voorbedachte raad gepaard gaan.17 In het
klassieke geval van voorwaardelijk opzet is het al dan niet intreden van het ‘op de koop toe
genomen’ gevolg niet afhankelijk is van de wil van de dader. Men denke aan een casus als
waarvan sprake was in het Hoornse taart-arrest (HR 19 juni 1911, W 2903). De verdachte zendt
een vergiftigde taart naar het beoogde slachtoffer en aanvaardt daarbij bewust de aanmerkelijke
kans dat niet dat slachtoffer, maar diens vrouw van de taart zal eten. Of de vrouw daadwerkelijk
van de taart eet en dientengevolge overlijdt, moet de verdachte afwachten. Op het intreden van
het bewust aanvaarde gevolg heeft hij geen invloed. Dat is anders in situaties waarin de
verdachte na rustig en kalm beraad een voorwaardelijk besluit neemt. Hij kan bijvoorbeeld
besluiten om het slachtoffer zonder pardon neer te schieten als die zich tegen de roofoverval
verzet of besluiten, mocht de politie hem betrappen of achtervolgen, het vuur op de politie te
openen. Hier moet de verdachte, als de voorwaarde waarvan zijn besluit afhankelijk was, zich
vervult (het slachtoffer verzet zich; de politie achtervolgt hem), handelend optreden om zijn
eerdere besluit te volvoeren. Dat handelen vereist een nader wilsbesluit. Het is daarom minder
juist om van voorwaardelijk opzet te spreken. Op het moment van handelen heeft de verdachte
immers ‘vol’ opzet. Met het voorwaardelijk opzet heeft deze situatie echter gemeen dat in het
voorstadium (bij het nemen van het voorwaardelijke besluit) sprake is van de aanmerkelijke kans
dat er doden zullen vallen en van het bewust aanvaarden van die kans. Aan tijd en gelegenheid
om zich op dat voorwaardelijke besluit te beraden, heeft het de verdachte daarbij niet ontbroken.
Daarom kan, als de verdachte in een dergelijk geval zonder veel verder nadenken handelt zoals hij
het van te voren heeft uitgedacht, van voorbedachte raad worden gesproken.18

Gecompliceerder wordt het in situaties waarin sprake is van medeplegen en waarin de uitvoering
van het voorwaardelijk genomen besluit daardoor niet (alleen) afhangt van het nadere wilsbesluit
van de verdachte, maar ook, of misschien wel geheel, van een wilsbesluit van zijn medeverdachte.
Het gezamenlijk genomen voorwaardelijk besluit kan bijvoorbeeld inhouden dat medepleger A bij
een eventuele achtervolging door de politie de vluchtauto zal besturen en dat medepleger B
vanuit de kofferbak op de politie zal schieten.19 Hier is de uitvoering van het voorwaardelijke
besluit afhankelijk van een nader wilsbesluit van medepleger B. Medepleger A heeft de uitvoering
van het voorwaardelijke besluit dus niet meer (geheel) in eigen hand. Een reden om geen
voorbedachte raad aan te nemen, levert dat niet op. Medepleger A aanvaardde immers na rijp
beraad en rustig overleg de aanmerkelijke kans dat medepleger B zich aan de afspraken zou
houden en het vuur op de politie zou openen. De afhankelijkheid van wat de mededaders zullen
besluiten, neemt toe in een situatie waarin geen precieze afspraken zijn gemaakt over het gebruik
van de meegenomen wapens en het Tatplan op dit punt dus uitblinkt door onbepaaldheid. Ook
dan kan het zo zijn dat de verdachte ruim van te voren beseft (en aanvaardt) dat er een
aanmerkelijke kans bestaat dat andere bendeleden er met de meegebrachte vuurwapens op los
zullen schieten als dat naar hun idee van pas komt. Of die kans zich zal verwezenlijken, is iets
waarop de verdachte mogelijk weinig tot geen invloed heeft. In dat opzicht verschilt de casus niet
van het geval van de Hoornse taart. Er is dan ook alle reden om ook in een dergelijk geval
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voorbedachte raad aan te nemen. De verdachte heeft immers tijd en gelegenheid gehad om zich
te bezinnen en om af te zien van deelname aan een onderneming die het grote risico in zich borg
dat er doden zouden vallen.20

Het middel berust op een andere opvatting en kan daarom niet slagen.

9. Alle middelen falen, waarbij het eerste en het derde middel met de aan art. 81 RO ontleende
motivering kunnen worden afgedaan.

10. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

11. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

De steller van het middel beroept zich daarbij onder meer op jurisprudentie (HR 6 september 2005,
ECLI:NL:HR:2005:AT2760 en HR 20 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL6765) die geen betrekking heeft op
de aanwezigheid van subjectief kansbewustzijn, maar op de eis dat er ook objectief gezien sprake
moet zijn van een aanmerkelijke kans..

In de bewijsoverwegingen kan naar mijn mening niet gelezen worden dat het hof aanneemt dat
levensberoving niet in eerste instantie het doel actie is geweest. Het hof oordeelt wat rechtens is als
dat zo “zou zijn geweest”. Aan het begin van de passage geeft het hof weer wat de verdachte heeft
aangevoerd. Een vergelijking met bewijsmiddel 38 leert dat het hof daarin niet heeft overgenomen dat
het slachtoffer na het “praten” weer zou worden vrijgelaten. Het hof sluit dus niet de mogelijkheid uit
dat de bedoeling was om de man, nadat was gepraat, eeuwig het zwijgen op te leggen.

HR 17 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1964.

Vgl. HR 9 juni 1992, NJ 1992, 772/773. Zie ook HR 10 mei 1994, nr. 97.226, niet gepubliceerd. HR: 81
RO. De mededaders vuren kogels af op politieagenten tijdens de vlucht na een gezamenlijk
uitgevoerde bankoverval. Het hof heeft vastgesteld dat het samenwerkingsdoel bestond uit het
overvallen van een bank én het veiligstellen van lijf en buit. Uit de gezamenlijk getroffen
voorzorgsmaatregelen (het meenemen van twee vuurwapens en het dragen van een kogelvrij vest
door een van de mededaders) blijkt dat eventueel vuurwapengebruik was ingecalculeerd, waardoor
het bewezenverklaarde opzet van de verdachte op de door de mededaders gepleegde doodslag
toereikend was gemotiveerd.

Zie ook de conclusie die ik schreef voor het Nijmeegse scooter-arrest (ECLI:NL:PHR:2013:1080),
waarin ik verwees naar HR 10 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ5713, waarin de verdachte wist van de
vrijheidsberoving, maar mogelijk niet wist dat zijn mededaders het slachtoffers hadden gekneveld. De
Hoge Raad overwoog dat “niet is vereist dat de verdachte op de hoogte is geweest van de precieze
gedragingen van zijn mededader(s)”.

A. Postma, Opzet en toerekening bij medeplegen. Een rechtsvergelijkend onderzoek (diss. Groningen),
Wolf Legal Publishers 2014.

A. Postma, a.w., p. 149-152.

A. Postma, a.w., p. 152-154.

A. Postma, a.w., p. 155-167.

A. Postma, a.w., p. 217 jo. p. 207.
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A. Postma, a.w., p. 209-224.

Vgl. hiervoor, noot 2.

Vgl. onder meer het overzichtsarrest van de Hoge Raad inzake medeplegen van 2 december 2014,
ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ 2015, 390.

Vgl. HR 24 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:713 en J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Deventer: Wolters
Kluwer 2015, p. 455.

Vgl. HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1323. Onder de gegeven omstandigheden mocht in
aanmerking genomen worden dat de verdachte geen aannemelijke verklaring had gegeven voor zijn
aanwezigheid bij de desbetreffende woning.

Zie het proces-verbaal van de zitting van 2 oktober 2015, p. 3.

De Hullu, zesde druk, p. 259.

Vgl. HR 25 januari 2000, NJ 2000/280. Zie ook de conclusie van A-G Machielse die voorafging aan HR
27 juni 2000, NJ 2000/605: de tijd voor bezinning kan ook aan het (definitieve) besluit zijn
voorafgegaan.

Vgl. HR 9 juni 1992, NJ 1992, 772/773.

In dit verband is niet zonder belang dat de voorbedachte raad geen betrekking heeft op de
uitvoering naar tijd en plaats (HR 15 april 1986, NJ 1986/741) en evenmin op de manier waarop het
feit wordt uitgevoerd (HR 24 juni 1986, NJ 1987/177).
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Datum publicatie 29-05-2018

Zaaknummer 16/02401

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:106 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Onvoldoende zorg dragen voor onder zijn hoede staand gevaarlijk dier en
beschadiging dier door 3 honden (American Staffordshire) onaangelijnd uit te laten
waarna die honden andere hond (Hazenwindhond) meermalen over het gehele
lichaam hebben gebeten, art. 425.2 en 350.2 Sr.1. American Staffordshire
‘gevaarlijk dier’ a.b.i. art. 425.2 Sr? 2. Voorwaardelijk opzet beschadiging hond.

Ad 1. Het middel berust op de opvatting dat slechts dan sprake kan zijn van een
'gevaarlijk dier' a.b.i. art. 425.2 Sr, indien het dier gevaren oplevert voor mensen.
Die opvatting is, mede gelet op de wetsgeschiedenis van art. 425 Sr, onjuist.

Ad 2. HR herhaalt relevante overwegingen ECLI:NL:HR:2003:AE9049 m.b.t. de
beantwoording van de vraag of een gedraging de aanmerkelijke kans op een
bepaald gevolg in het leven roept. In CAG wordt de vraag opgeworpen of nadere
algemene aanknopingspunten kunnen worden gegeven om te bepalen onder welke
omstandigheden sprake is van een aanmerkelijke kans. Daaromtrent merkt HR het
volgende op. Onder 'de naar algemene ervaringsregels aanmerkelijke kans' dient te
worden verstaan de in de gegeven omstandigheden reële, niet onwaarschijnlijke
mogelijkheid. Met de thans gebruikelijke formulering van de maatstaf van de
aanmerkelijke kans is geen wezenlijk andere of grotere mate van waarschijnlijkheid
tot uitdrukking gebracht dan met de in oudere rechtspraak (NJ 1955/55) gebruikte
formulering "de geenszins als denkbeeldig te verwaarlozen kans". HR kan geen
algemene regels geven over de exacte grootte van de kans die i.h.a. of voor een
bepaald type delict minimaal vereist zou zijn, laat staan deze kans in een percentage
uitdrukken. HR herhaalt voorts relevante overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2003:AE9049 m.b.t. de beoordeling of sprake is van een bewuste
aanvaarding van de aanmerkelijke kans en de afbakening tussen voorwaardelijk
opzet en bewuste schuld. Blijkens zijn bewijsvoering heeft Hof o.m. vastgesteld dat
verdachte wist dat de desbetreffende honden een jaar vóór het in de tll. bedoelde
incident bij een eerder bijtincident betrokken waren, dat verdachte ervan op de
hoogte was dat bij deze honden de kans op bijtincidenten als reëel was
aangemerkt, dat hij wist dat hij vanwege de risico's de drie honden niet samen
moest uitlaten en dat hij zich ervan bewust was dat hij de honden ook in
losloopgebieden aangelijnd moest houden wanneer andere honden in de buurt
waren. Daaraan heeft Hof kennelijk en niet onbegrijpelijk de gevolgtrekking
verbonden dat de reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid bestond dat de honden
de andere hond zouden bijten en daardoor zouden beschadigen, welk risico zich

ECLI:NL:HR:2018:718
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heeft verwezenlijkt. ’s Hofs oordeel dat verdachte, door zijn honden tegelijkertijd
en onaangelijnd om 18.30 uur 's avonds in een uitlaatgebied uit te laten, bewust
deze aanmerkelijke kans heeft aanvaard, geeft niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatting, is niet onbegrijpelijk en behoefde ook in het licht van het in h.b.
gevoerde verweer geen nadere motivering. CAG: anders t.a.v. voorwaardelijk
opzet beschadiging hond.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2018/1149 
RvdW 2018/665 
TPWS 2018/65 
NBSTRAF 2018/213 
SR-Updates.nl 2018-0218 
NJ 2019/103 met annotatie van Redactie, H.D. Wolswijk 

Uitspraak

29 mei 2018

Strafkamer

nr. S 16/02401

IV/SSA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 26 april 2016, nummer
22/004258-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1993.

Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Rechtbank Den Haag - de
verdachte ter zake van 1. (de Hoge Raad leest:) "geen voldoende zorg dragen voor het onschadelijk
houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier, driemaal gepleegd" en ter zake van 2. "
opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort,
beschadigen" veroordeeld.

Ter zake van het onder 1 bewezenverklaarde heeft het Hof de verdachte schuldig verklaard zonder
oplegging van straf.

Ter zake van het onder 2 bewezenverklaarde is de verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 120
uren, subsidiair 60 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van drie honden. Voorts heeft het Hof de
vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1] toegewezen en aan de verdachte een
betalingsverplichting opgelegd, een en ander als in het arrest vermeld, en de benadeelde partij

1 De bestreden uitspraak
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4.2.1.

4.2.2.

4.1.

[betrokkene 2] niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R.A.J. Verploegh, advocaat te 's-
Gravenhage, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht
en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal B.F. Keulen heeft geconcludeerd tot

- vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de kwalificatie van het onder 1
bewezenverklaarde, de beslissing tot toepassing van art. 9a Sr ter zake van het onder 1
bewezenverklaarde en de beslissingen ter zake van het onder 2 tenlastegelegde, in welke
vernietiging niet is begrepen de beslissing op de vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1]
en de opgelegde schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van [betrokkene 1];

- verbetering van de kwalificatie van het onder 1 bewezenverklaarde in: "geen voldoende zorg dragen
voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier, driemaal gepleegd";

- terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak wat betreft de
strafoplegging ter zake van het onder 1 bewezenverklaarde en de beslissingen ter zake van het
onder 2 tenlastegelegde op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan en

- verwerping van het beroep voor het overige.

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere
motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Het middel komt op tegen het oordeel van het Hof dat de in de tenlastelegging vermelde honden,
type American Staffordshire, kunnen worden aangemerkt als gevaarlijke dieren als bedoeld in art.
425, aanhef en onder 2º, Sr.

Overeenkomstig de tenlastelegging is ten laste van de verdachte onder 1
bewezenverklaard dat:

"hij op 25 februari 2015 te 's-Gravenhage geen voldoende zorg heeft gedragen voor het
onschadelijk houden van onder zijn hoede staande gevaarlijke dieren, te weten drie honden
type American Staffordshire, immers heeft hij, verdachte willens en wetens meerdere honden
type American Staffordshire onaangelijnd los laten lopen zodat er onvoldoende controle door
hem verdachte, over die honden type American Staffordshire mogelijk was, ten gevolge
waarvan die voornoemde honden een Hazewindhond meerdere malen over het gehele
lichaam hebben gebeten, waardoor zodanig letsel is ontstaan dat de Hazewindhond is
geëuthanaseerd."

Het bestreden arrest houdt, voor zover hier van belang, in:

"De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep - overeenkomstig de
door hem overgelegde en in het dossier gevoegde pleitaantekeningen - bepleit dat uit de

2 Geding in cassatie

3 Beoordeling van het eerste middel

4 Beoordeling het tweede middel
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4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.

4.5.

5.2.1.

5.1.

bewijsmiddelen onvoldoende kan blijken dat een hond een gevaarlijk dier in de zin van
artikel 425 aanhef en onder 2 van het Wetboek van Strafrecht - is, nu de wetgever met de
term 'gevaarlijk dier' heeft gedoeld op gevaarlijke dieren die een gevaar voor mensen
kunnen opleveren, zodat vrijspraak van het aan de verdachte onder 1 ten laste gelegde
dient te volgen.

Het hof overweegt dat tot een 'gevaarlijk dier' ook een voor andere dieren gevaarlijk
exemplaar van een al dan niet gevaarlijke soort dient te worden gerekend. Nu uit het risico-
assessment van de drie betreffende honden opgemaakt door dr. M.B.H. Schilder,
gedragsdeskundige verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht
d.d. 4 juli 2014 blijkt dat de drie honden gevaarlijk voor andere honden kunnen zijn, kan
ieder van die honden naar het oordeel van het hof worden aangemerkt als gevaarlijk dier in
de zin van artikel 425 aanhef en onder 2 van het Wetboek van Strafrecht. Het verweer wordt
dan ook verworpen."

De tenlastelegging en bewezenverklaring zijn toegesneden op art. 425, aanhef en onder
2º, Sr. Daarom moet de in de tenlastelegging en bewezenverklaring voorkomende
uitdrukking "gevaarlijk dier" geacht worden aldaar te zijn gebezigd in dezelfde betekenis als
daaraan toekomt in dat artikel.

Art. 425 Sr luidt:

"Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt
gestraft:

1º hij die een dier op een mens aanhitst of een onder zijn hoede staand dier, wanneer het
een mens aanvalt, niet terughoudt;

2º hij die geen voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn
hoede staand gevaarlijk dier."

De geschiedenis van de totstandkoming van art. 425 Sr houdt - voor zover hier van belang -
het volgende in:

"Terwijl in n.° 1 alle dieren bedoeld zijn, die op menschen kunnen worden aangehitst, is n.° 2
beperkt tot die dieren, die gevaarlijk zijn. Gevaarlijk is elk dier, waarvan schade voor lijf of
goed te duchten is. Daarbij maakt het geen verschil, of deze eigenschappen aan alle
exemplaren van die soort of alleen aan het corpus delicti eigen was, en evenmin of men met
eene voortdurende eigenschap of met eene ziekte te doen heeft. Ook kwaadaardige of dolle
honden zijn dus in de bepaling begrepen."

(H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, deel III, 1882, p. 183 en 184).

Het middel berust op de opvatting dat slechts dan sprake kan zijn van een 'gevaarlijk dier' als
bedoeld in art. 425, aanhef en onder 2º, Sr, indien het dier gevaren oplevert voor mensen. Die
opvatting is, mede gelet op de hiervoor weergegeven wetsgeschiedenis, onjuist.

Het middel kan niet tot cassatie leiden.

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring onder 2 ten aanzien van het opzet ontoereikend is
gemotiveerd.

Ten laste van de verdachte is onder 2 bewezenverklaard dat:

"hij op 25 februari 2015 in de gemeente 's-Gravenhage opzettelijk en wederrechtelijk een
Hazewindhond roepnaam Hunter, toebehorende aan een ander, middels zijn honden type

5 Beoordeling van het derde middel
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5.2.2.

American Staffordshire heeft beschadigd, immers heeft hij die honden onaangelijnd los laten
lopen, zodat er onvoldoende controle door hem verdachte, over die honden type American
Staffordshire mogelijk was, ten gevolge waarvan die voornoemde honden die Hazewindhond
meerdere malen over het gehele lichaam hebben gebeten."

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1.

Een proces-verbaal verhoor aangeefster d.d. 5 maart 2015 van de politie Eenheid Den Haag
met nr. (...). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (...):

als de op 25 februari 2015 afgelegde verklaring van [betrokkene 1]:

Vandaag, 25 februari 2015 omstreeks 18:30 uur liet ik de hond genaamd Hunter uit op het
Hannemanplantsoen te 's-Gravenhage. Op het Hannemanplantsoen bevindt zich een
hondenuitlaatgebied.

Ik liep ter hoogte van de speelplaats, op het Hannemanplantsoen. Ik had toen nog geen
zicht op het hondenuitlaatgebied. Ik zag dus ook niet dat er drie honden in het
hondenuitlaatgebied liepen. Op een gegeven moment zag ik dat een hond over de
omheining van het hondenuitlaatgebied sprong. Deze hond rende direct op Hunter af en
beet Hunter in de hals.

Op een gegeven moment zag ik dat er nog twee honden over de omheining sprongen en
allebei renden zij in volle vaart op Hunter af. Ik zag dat deze twee honden ook begonnen te
bijten op Hunter. Ik zag dat Hunter hard werd gebeten bij zijn nek. Doordat Hunter werd
gebeten door deze honden hoorde ik dat Hunter hard begon te janken en te gillen. Hier kon
ik uit opmaken dat, Hunter door het bijten pijn leed.

Door de aanval van deze Pitbulls is Hunter zwaar gewond geraakt. Hierdoor moest ik met
Hunter met spoed naar een dierenkliniek in Delft. Door dit bijtincident is Hunter
zwaargewond geraakt aan zijn borstgedeelte, nek en poten.

De dierenarts vertelde mij net dat de longen van Hunter ook mogelijk geperforeerd zijn.

2.

Een proces-verbaal verhoor aangeefster - Aanvullende aangifte - met bijlagen d.d. 12 maart
2015 van de politie Eenheid Den Haag met nr. (...). Dit proces-verbaal houdt onder meer in -
zakelijk weergegeven - (...):

als de op 12 maart 2015 afgelegde verklaring van [betrokkene 1]:

Hoe heette uw hond?

Hij heette Hunter.

Van wat voor ras was uw hond?

Het was een Hazewindhond.

Rond 15:00 uur kwam de aldaar aanwezige dierenarts naar mij toe. Ik hoorde dat hij mij
vertelde dat mijn hond erg veel pijn had en dat dit door de vele aanwezige bijtwonden
kwam. Gezien de grote kans van infectie, konden zij mij niet met zekerheid zeggen dat mijn
hond het zou overleven. De dierenarts zei, dat als ik de behandeling zou voortzetten mijn
hond voor vele uren geopereerd zou moeten worden. Dit omdat de bijtwonden veel schade
hadden aangericht. De dierenarts vertelde mij dat beide longen van mijn hond waren
geperforeerd en dat er lucht onder de huid in het lichaam van mijn hond zat. Daarbij had hij
nog diverse bijtwonden en was het onbekend wat er verder in het lichaam van mijn hond
beschadigd was. Hierop heb ik besloten om mijn hond te laten inslapen, omdat hij erg veel
pijn had en het onzeker was dat hij het zou redden na een zware operatie.

3.

Een geschrift d.d. 26 februari 2015, Verslag van poliklinisch consult, opgemaakt door A.N.
Haagsman, Chirurgie Gezelschapsdieren en N. Willems, Spoedarts bij Universiteitskliniek voor
Gezelschapsdieren, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Het houdt onder meer in
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- zakelijk weergegeven - (...):

Na langdurig overleg met de eigenaren besloten tot euthanasie vanwege de onzekere
prognose.

4.

Een proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 25 februari 2015 van de politie Eenheid Den Haag
met nr. (...). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (...):

als de op 25 februari 2015 afgelegde verklaring van verdachte:

V: Zijn de honden eerder bij een bijtincident betrokken?

A: Ja, vorig jaar.

V: Hoe is het afgelopen met die zaak?

A: Die honden moesten mee om getest te worden.

V: Heb je een maatregel opgelegd gekregen nadat zij getest waren? Wij doelen op een
muilkorf of zo.

A: Nee, zij moesten gewoon kort aan de lijn.

V: Dus je weet mijn volgende vraag al?

A: Ja, zij waren niet kort aan de lijn daar. Ze hoeven niet te allen tijde aan de lijn.

V: Dus je hebt de honden uitgelaten in de uitlaatplaats en daar liepen zij vandaag los
voordat het bijtincident plaatsvond?

A: Ja, terwijl ik ze aan het uitlaten was.

V: Als je al wist dat het ging gebeuren waarom heb je ze dan niet aangelijnd?

A: Het ging te snel. Terwijl mijn hond sprong was ik al te laat. Die vrouw ging heel hard
schreeuwen en daar ging haar hond op reageren. Mijn andere honden gingen daar ook op
reageren.

V: Toen waren ze elkaar aan het bijten dus?

A: Ja, toen was het al zeker vijf of zes minuten bezig.

V: Waarom zo lang?

A: Die vrouw kon mij niet helpen. Die was in paniek. Ik was bezig met die honden. Ik
probeerde die drie honden van die hond af te houden. Volgens mij is die hond gebeten in zijn
poten. Volgens mij had mijn hond die van haar in haar oor vast maar volgens mij niet in zijn
gezicht of zo.

V: Zijn de honden op cursus geweest of gaan jullie nog met de honden naar cursus?

A: Nee.

5.

De verklaring van de verdachte.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 12 april 2016 verklaard - zakelijk
weergegeven -:

U houdt mij voor dat dr. M.B.H. Schilder een uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de drie
honden. Dat klopt, dat onderzoek is gedaan naar aanleiding van het bijtincident op 25
januari 2014, waarbij mijn broertje betrokken was. U houdt mij voor dat er in het rapport
aanbevelingen zijn gedaan.

U vraagt mij of ik van deze aanbevelingen kennis heb genomen. Mijn vader had gezegd dat
ik de honden niet in de buurt van andere honden mag loslaten.

U vraagt mij of mijn vader het advies heeft gezien. Ik ga er vanuit van wel, ik heb alleen
gehoord wat mijn vader zei.

U vraagt mij welke lessen mijn broer en vader hadden getrokken uit het eerste bijtincident,
de honden behoren immers bij de familie. Voor mij was de les vooral dat het één voor één
uitlaten van de honden beter is.
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U houdt mij voorts voor dat ik heb verklaard dat het beter zou zijn als de honden allemaal
apart worden uitgelaten, maar dat ik tevens heb verklaard dat ik ze wel alle drie
tegelijkertijd uitlaat. Dat klopt ja.

Ik had moeten wachten totdat het andere pleintje vrijkwam of ik had de honden één voor
één moeten uitlaten.

Ik was ervan op de hoogte dat ik de honden, wanneer er in de buurt andere honden waren,
aangelijnd moest houden.

Ik denk dat mijn fout was dat ik de honden na het incident toch heb losgelaten in het kooitje.

Het is inderdaad fout geweest dat ik ze tegelijkertijd heb uitgelaten. De advocaat-generaal
vraagt mij hoe ik wist dat de honden niet tegelijkertijd moesten worden uitgelaten. Dr.
Schilder had laten weten dat een van de drie honden de gemoedstoestand van de andere
honden zou kunnen versterken.

6.

De verklaring van de verdachte.

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg van 28 augustus 2015 verklaard -
zakelijk weergegeven -:

U houdt mij de aanbevelingen uit de testverslagen betreffende de honden voor. Deze
aanbevelingen ken ik.

7.

Een geschrift, zijnde een rapport 'Risico-inschatting betreffende hond 7-7547-1 genaamd
Rambo', d.d. 4 juli 2014, opgemaakt en ondertekend door dr. M.B.H. Schilder,
Gedragsdeskundige Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het houdt onder
meer in - zakelijk weergegeven - (...):

Ras: american Staffordshire type

Risico-inschatting, zonder dat aanvullende maatregelen worden genomen: matig tot hoog
naar honden; de kans op bijtincidenten is reëel, maar klein, deze hond is niet zonder risico
zeker bij de huidige eigenaar. Incidenten kunnen optreden bij onvoldoende controle, hoge
opwinding mogelijk wat agressiever als de maatjes erbij zijn.

Aanbeveling:

Of de eigenaar krijgt alle drie de honden terug onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

1) Niet meer dan twee honden tegelijk uitlaten

2) Aanlijngebod, ook in losloopgebieden

3) Het volgen van een cursus gehoorzaamheid met daarbij aandachtstraining

4) Castratie van alle drie de reuen

8.

Een geschrift, zijnde een rapport 'Risico-inschatting betreffende hond 7-7547-2 genaamd
Diamond', d.d. 4 juli 2014, opgemaakt en ondertekend door dr. M.B.H. Schilder,
Gedragsdeskundige Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het houdt onder
meer in - zakelijk weergegeven - (...):

Ras: American Staffordshire type

Risico-inschatting, zonder dat aanvullende maatregelen worden genomen: matig tot hoog
naar honden, wanneer in gezelschap van de andere twee honden want de hond heeft
eerder mogelijk andere honden gebeten; de hond is van het opgewonden type: dit verhoogt
bijtincidenten; matig naar honden, de kans op bijtincidenten is reëel, maar klein, deze hond
is niet zonder risico zeker bij de huidige eigenaar. Incidenten kunnen optreden bij
onvoldoende controle, hoge opwinding.

Aanbeveling:

Of de eigenaar krijgt alle drie de honden terug onder de volgende cumulatieve voorwaarden:
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5.2.3.

1) Niet meer dan twee honden tegelijk uitlaten

2) Aanlijngebod, ook in losloopgebieden

3) Het volgen van een cursus gehoorzaamheid met daarbij aandachtstraining

4) Castratie van alle drie de reuen

5) Afleren van exorbitante blafgedrag via gedragstherapie en eventueel verbeteren van het
gedrag naar kinderen.

9.

Een geschrift, zijnde een rapport 'Risico-inschatting betreffende hond 7-7547-1 genaamd
Junior', d.d. 4 juli 2014, opgemaakt en ondertekend door dr. M.B.H. Schilder,
Gedragsdeskundige Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het houdt onder
meer in - zakelijk weergegeven - (...):

Ras: American Staffordshire type

Risico-inschatting, zonder dat aanvullende maatregelen worden genomen: matig tot hoog
naar sommige honden; dit verhoogt de kans op bijtincidenten; de kans op bijtincidenten is
reëel, maar klein, deze hond is niet zonder risico zeker bij de huidige eigenaar. Incidenten
kunnen optreden bij onvoldoende controle, hoge opwinding mogelijk wat agressiever als de
maatjes erbij zijn.

Aanbeveling:

Of de eigenaar krijgt alle drie de honden terug onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

1) Niet meer dan twee honden tegelijk uitlaten

2) Aanlijngebod, ook in losloopgebieden

3) Het volgen van een cursus gehoorzaamheid met daarbij aandachtstraining

4) Castratie van alle drie de reuen

5) Afleren van exorbitante blafgedrag via gedragstherapie en eventueel verbeteren van het
gedrag naar kinderen.

10.

Een geschrift d.d. 11 maart 2015, opgemaakt en ondertekend door M.J. Hillerts-Bloem,
dierenarts bij Spoed Kliniek voor Dieren Zuid-Holland. Het houdt onder meer in - zakelijk
weergegeven - (...):

Wat voor ras was de hond Hunter?

Greyhound.

Wat heeft u voor verwondingen waargenomen?

Over het hele lichaam uitgebreide verwondingen en ernstige bloeduitstortingen,
aanwijzingen voor kneuzingen van het longweefsel. Op de linker thoraxwand een diepe
wond die meerdere spierlagen betreft, in de linker oksel een diepe ondermijnde wond en in
de hals meerdere diepe wonden, waarbij ook spieren door waren, op beide voorpoten diepe
wonden, naast het spectrum onder andere een diepe verwonding.

Zijn de verwondingen aangebracht door een andere hond dan wel andere honden?

De verwondingen passen absoluut bij bijtwonden.

Kunt u verklaren aan de hand van de verwondingen door wat voor soort hond(en) het letsel
is aangebracht?

Grote hond, grote bek, evt. ras.. etc.

De uitgebreidheid en het aantal van de wonden past bij een aanval door meerdere honden.
Er zijn meer dan

15 wonden vastgesteld."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts het volgende overwogen:
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5.2.4.

"Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde feit heeft de raadsman van de verdachte ter
terechtzitting in hoger beroep - overeenkomstig de door hem overgelegde en in het dossier
gevoegde pleitaantekeningen - bepleit dat de verdachte niet willens en wetens de
aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de honden een andere hond zouden aanvallen.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Uit het dossier en uit het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep blijkt dat de honden
die verdachte aan het uitlaten was eerder bij een bijtincident betrokken zijn geweest. Naar
aanleiding van dat incident is op 4 juli 2014 het hierboven genoemde risico-assessment van
de drie honden opgemaakt. Uit dit risico-assessment volgen - onder meer - de volgende
aanbevelingen: niet meer dan twee honden tegelijk uitlaten en een aanlijngebod, ook in
losloopgebieden; voorts het volgen van een cursus gehoorzaamheid met daarbij
aandachtstraining en castratie van alle drie de honden. De verdachte heeft ter terechtzitting
in hoger beroep verklaard dat hij op de hoogte was van het eerdere bijtincident en dat hij -
door mededeling van zijn vader, de eigenaar van de honden - wist dat hij de drie honden
niet gezamenlijk moest loslaten en dat hij de honden aangelijnd moest houden indien er in
de buurt andere honden waren. Voorts heeft de verdachte verklaard dat hij ook zelf - naar
aanleiding van het eerdere bijtincident - van oordeel was dat hij de honden niet meer
tegelijk los had moeten laten.

Het hof is van oordeel dat de verdachte, door het niet opvolgen van de hem door zijn vader
medegedeelde aanbevelingen uit het risico-assessment van dr. M.B.H. Schilder naar
aanleiding van het eerder voorgevallen bijtincident, de ervaringen met de drie honden bij het
eerdere bijtincident zelf waarvan de verdachte op de hoogte was, en gelet op de
verklaringen van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep kan worden vastgesteld dat
de verdachte - door de drie honden tegelijkertijd en onaangelijnd uit te laten - willens en
wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de drie honden een andere hond zouden
bijten en daardoor beschadigen.

De door de raadsman in zijn pleitaantekeningen genoemde aanwijzingen dat de verdachte
niet willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de drie honden een
andere hond zouden aanvallen acht het hof niet van doorslaggevende betekenis en doen
aan het voorgaande niet af.

Het verweer wordt verworpen."

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de
verdachte aldaar het woord gevoerd overeenkomstig de aan het proces-verbaal gehechte
pleitnota. Deze pleitnota houdt onder meer in:

"Standpunt is dat geen sprake is van een willens en wetens aanvaarden van de
aanmerkelijke kans dat de honden een andere hond zouden aanvallen omdat:

(...)

- Niet kan worden vastgesteld of [verdachte] ten tijde van het incident gedetailleerde kennis
had over het rapport van aanbeveling.

- [verdachte] de honden aangelijnd heeft gehouden tot aan de honden uitlaatplaats.

- Hij de honden pas los heeft gelaten toen hij gecontroleerd had dat er geen andere honden
op de uitlaatplaats waren.

- De uitlaatplaats is omgeven door een hek.

- Niet is vastgesteld of [verdachte] kon verwachten dat de honden over dat hek zouden
kunnen springen.

- [verdachte] is blijven toezien dat geen andere honden in de buurt kwamen, maar helaas te
laat de andere hond heeft gezien.

- Toen hij ineens geconfronteerd werd met zijn honden die over het hek gingen en de andere
hond aanvielen, hij eigenhandig zijn honden van de andere hond heeft afgehaald."
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5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.

Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. Voorwaardelijk
opzet op een bepaald gevolg - zoals hier de beschadiging van een hond - is aanwezig indien
de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat dat 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, waarbij
betekenis toekomt aan de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is
verricht. Er is geen grond de inhoud van het begrip 'aanmerkelijke kans' afhankelijk te stellen
van de aard van het gevolg. Het moet gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels
aanmerkelijk is te achten. (vgl. HR 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ 2003/552).

In de conclusie van de Advocaat-Generaal wordt de vraag opgeworpen of nadere algemene
aanknopingspunten kunnen worden gegeven om te bepalen onder welke omstandigheden
sprake is van een aanmerkelijke kans als hiervoor bedoeld. Daaromtrent merkt de Hoge
Raad het volgende op. Onder 'de naar algemene ervaringsregels aanmerkelijke kans' dient
te worden verstaan de in de gegeven omstandigheden reële, niet onwaarschijnlijke
mogelijkheid. Met de thans gebruikelijke formulering van de maatstaf van de aanmerkelijke
kans is geen wezenlijk andere of grotere mate van waarschijnlijkheid tot uitdrukking
gebracht dan met de in oudere rechtspraak, zoals in HR 9 november 1954, NJ 1955/55,
gebruikte formulering "de geenszins als denkbeeldig te verwaarlozen kans".

De Hoge Raad kan geen algemene regels geven over de exacte grootte van de kans die in
het algemeen of voor een bepaald type delict minimaal vereist zou zijn, laat staan deze kans
in een percentage uitdrukken.

In zijn arrest van 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ 2003/552 heeft de Hoge
Raad voorts overwogen dat wat betreft de vraag of sprake is van bewuste aanvaarding van
zo een kans heeft te gelden dat uit de enkele omstandigheid dat de verdachte wetenschap
heeft van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal intreden, niet zonder meer kan volgen
dat hij de aanmerkelijke kans op het gevolg ook bewust heeft aanvaard, omdat ook sprake
kan zijn van bewuste schuld. Van degene die weet heeft van de aanmerkelijke kans op het
gevolg, maar die naar het oordeel van de rechter ervan is uitgegaan dat het gevolg niet zal
intreden, kan wel worden gezegd dat hij met (grove) onachtzaamheid heeft gehandeld maar
niet dat zijn opzet in voorwaardelijke vorm op dat gevolg gericht is geweest.

Of in een concreet geval moet worden aangenomen dat sprake is van bewuste schuld dan
wel van voorwaardelijk opzet zal, indien de verklaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld
eventuele getuigenverklaringen geen inzicht geven omtrent hetgeen ten tijde van de
gedraging in de verdachte is omgegaan, afhangen van de feitelijke omstandigheden van het
geval. Daarbij zijn de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is
verricht, van belang. Bepaalde gedragingen kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm
worden aangemerkt als zozeer gericht op een bepaald gevolg dat het - behoudens contra-
indicaties - niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het
desbetreffende gevolg bewust heeft aanvaard.

Blijkens zijn bewijsvoering heeft het Hof onder meer vastgesteld dat de verdachte wist dat de
desbetreffende honden een jaar vóór het in de tenlastelegging bedoelde incident bij een eerder
bijtincident betrokken waren, dat de verdachte ervan op de hoogte was dat bij deze honden de
kans op bijtincidenten als reëel was aangemerkt, dat hij wist dat hij vanwege de risico's de drie
honden niet samen moest uitlaten en dat hij zich ervan bewust was dat hij de honden ook in
losloopgebieden aangelijnd moest houden wanneer andere honden in de buurt waren. Daaraan
heeft het Hof kennelijk en niet onbegrijpelijk de gevolgtrekking verbonden dat de reële, niet
onwaarschijnlijke mogelijkheid bestond dat de honden de andere hond zouden bijten en daardoor
zouden beschadigen, welk risico zich heeft verwezenlijkt. Het Hof heeft geoordeeld dat de
verdachte door zijn honden tegelijkertijd en onaangelijnd om 18.30 uur 's avonds in een
uitlaatgebied uit te laten, bewust deze aanmerkelijke kans heeft aanvaard. Dat oordeel geeft
tegen de achtergrond van hetgeen hiervoor is vooropgesteld niet blijk van een onjuiste

35



5.5.

rechtsopvatting. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk en behoefde, ook in het licht van het in hoger
beroep gevoerde verweer, geen nadere motivering.

Het middel faalt.

De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan twee jaren 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 taakstraf van 120
uren, subsidiair 60 dagen hechtenis.

7. Slotsom

Nu geen van de middelen tot cassatie kan leiden, terwijl de Hoge Raad geen andere dan de hiervoor
onder 6 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 taakstraf
en de duur van de vervangende hechtenis;

vermindert het aantal uren taakstraf en de duur van de vervangende hechtenis in die zin dat deze
114 uren, subsidiair 57 dagen hechtenis, bedragen;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren
A.L.J. van Strien, J.C.A.M. Claassens, M.T. Boerlage en A.E.M. Röttgering, in het bijzijn van de griffier S.P.
Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 mei 2018.

6 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

8 Beslissing
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Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG. Onaangelijnd los laten lopen van American Staffordshires. 1.
Gevaarlijk dier, art. 425 Sr. 2. Beschadiging van een andere hond, art. 350 Sr.
Voorwaardelijk opzet.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 16/02401
Zitting: 30 januari 2018

Mr. B.F. Keulen
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 26 april 2016 door het Gerechtshof Den Haag wegens 1.
‘onvoldoende zorg dragen voor een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier, meermalen gepleegd’
en 2. ‘opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort,
beschadigen’ veroordeeld. Het hof heeft bepaald dat ter zake van het onder 1 bewezen verklaarde
geen straf of maatregel wordt opgelegd. Ter zake het onder 2 bewezen verklaarde is de verdachte
veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 120 uren, subsidiair 60 dagen hechtenis, en
verbeurdverklaring van drie honden. Voorts is een vordering van een benadeelde partij
toegewezen en een schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. R.A.J. Verploegh, advocaat te 's-
Gravenhage, heeft vier middelen van cassatie voorgesteld.

3.  Ambtshalve merk ik ten aanzien van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep het volgende op.
Het hof heeft toepassing gegeven aan art. 9a Sr en in dat verband bepaald dat ‘ter zake van het
onder 1 bewezen verklaarde geen straf of maatregel wordt opgelegd.’ Het bestreden arrest heeft
wat feit 1 betreft betrekking op een overtreding. Indien ter zake van een overtreding met
toepassing van art. 9a Sr geen straf of maatregel wordt opgelegd, staat ingevolge art. 427 lid 2
sub a Sv in zoverre beroep in cassatie niet open.1 Het overtredingendeel en het misdrijvendeel
moeten immers wat betreft de openstaande rechtsmiddelen apart worden beoordeeld.2 Nu het hof
de verbeurdverklaring, mede gelet op zijn overwegingen onder ‘Beslag’, kennelijk heeft
uitgesproken ter zake van feit 2, leidt die bijkomende straf er niet toe dat de cassatiedrempel van
art. 427 lid 2 Sv wordt gehaald.3 In dit geval staat cassatieberoep naar het mij voorkomt niettemin
ook open ter zake van feit 1, aangezien het hof de schadevergoedingsmaatregel heeft opgelegd
‘ter zake van het onder 1 en 2 bewezen verklaarde’, dus mede ter zake van de overtreding. Gelet
daarop moet de toepassing van art. 9a Sr in het bestreden arrest in die zin worden verstaan dat
het hof ter zake van feit 1 geen straf heeft opgelegd, maar wel een maatregel.4 Ik merk hierbij op
dat de schadevergoedingsmaatregel ook kan worden opgelegd in het geval de verdachte op de
voet van art. 9a Sr wordt veroordeeld zonder oplegging van straf.5

ECLI:NL:PHR:2018:106
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4. Het eerste middel klaagt dat het hof het onder 1 bewezenverklaarde heeft gekwalificeerd als
‘onvoldoende zorg dragen voor een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier, meermalen gepleegd’. Het
hof zou, zo begrijp ik, het bewezenverklaarde ten onrechte als de overtreding van art. 425 onder 2ᵒ Sr
hebben gekwalificeerd, omdat in de door het hof daaraan gegeven kwalificatie ontbreekt dat sprake
dient te zijn van een onvoldoende zorgplicht voor het onschadelijk houden van een dier.

5. Onder 1 heeft het hof ten laste van de verdachte bewezen verklaard dat:

‘hij op 25 februari 2015 te ’s-Gravenhage geen voldoende zorg heeft gedragen voor het onschadelijk
houden van onder zijn hoede staande gevaarlijke dieren, te weten drie honden type American
Staffordshire, immers heeft hij, verdachte willens en wetens meerdere honden type American
Staffordshire onaangelijnd los laten lopen zodat er onvoldoende controle door hem verdachte, over
die honden type American Staffordshire mogelijk was, ten gevolge waarvan die voornoemde honden
een Hazewindhond meerdere malen over het gehele lichaam hebben gebeten, waardoor zodanig
letsel is ontstaan dat de Hazewindhond is geëuthanaseerd’.

6. Artikel 425 Sr luidt, voor zover van belang:

‘Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft:

(..)

2ᵒ. hij die geen voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand
gevaarlijk dier.’

7. Vergelijking van de bewezenverklaring met de delictsomschrijving van art. 425 onder 2ᵒ Sr leert dat
de bewezenverklaring kwalificatie mogelijk maakt. Waar het middel over valt, is dat het hof het
bewezenverklaarde kwalificeert als ‘onvoldoende zorg dragen voor een onder zijn hoede staand
gevaarlijk dier, meermalen gepleegd’ en niet als ‘onvoldoende zorg dragen voor het onschadelijk
houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier, meermalen gepleegd’. Naar het mij voorkomt
is hier sprake van een kennelijke misslag, in die zin dat in de kwalificatie abusievelijk de woorden ‘het
onschadelijk houden van’ zijn weggevallen. Het is duidelijk welke delictsomschrijving het hof vervuld
acht. Dat blijkt ook uit de omstandigheid dat art. 425 Sr is opgenomen onder de toepasselijke
wettelijke voorschriften die het hof ingevolge art. 358 lid 4 Sv in het arrest heeft opgenomen. Uw Raad
zou ermee kunnen volstaan de kwalificatie die het hof aan het onder 1 bewezen verklaarde heeft
gegeven verbeterd te lezen.6 Daarmee ontvalt aan het middel de feitelijke grondslag. Nu evenwel
wordt geklaagd over de kwalificatie van feit 1 en die kwalificatie (ook) op een ander onderdeel niet
juist is -ambtshalve wijs ik er op dat het hof in de kwalificatie niet ‘meermalen gepleegd’, maar
‘driemaal gepleegd’ had moeten opnemen7- geef ik Uw Raad in overweging, met vernietiging van de
bestreden uitspraak in zoverre, de kwalificatie te verbeteren.

8. Het eerste middel leidt niet tot cassatie.

9. Het tweede middel klaagt over de bewezenverklaring van feit 1. De verwerping van een
uitdrukkelijk onderbouwd standpunt inhoudend dat (kort gezegd) geen sprake is van een gevaarlijk
dier, zou van een onjuiste rechtsopvatting getuigen en ontoereikend gemotiveerd zijn.

10. De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep blijkens zijn pleitnotities
het volgende aangevoerd:

‘Door de rechtbank is als feit 1 de overtreding bewezenverklaard dat [verdachte] onvoldoende zorg
heeft gedragen voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier.

Gesteld wordt hierbij dat onvoldoende uit de bewijsmiddelen kan blijken dat sprake is van een
gevaarlijk dier in de zin van artikel 425 aan hef onder 2 Sr. Het betreft een bepaling die is opgenomen
in de strafwet in 1886. De wetgever heeft daarbij gedoeld op gevaarlijke dieren die een gevaar voor
mensen kunnen opleveren.

In een recent arrest van de Hoge Raad ( ECLI:NL:HR:2015:3579] stelt de Hoge Raad onder 2.5 van

38



het arrest nog dat het Hof voldoende heeft gemotiveerd dat de hond gevaarlijk voor personen kon
zijn en derhalve een gevaarlijk dier in de zin van art 425 aanhef en onder 2 Sr en dat dit niet blijk
geeft van een onjuiste rechtsopvatting.

Dat is ook logisch, want er zijn namelijk heel veel dieren die onder hoede staan van mensen die
andere beesten zelfs opeten, bijvoorbeeld een kat. Als die kat een vogel in de tuin van de buren
opeet, is dat natuurlijk gedrag en is een (BFK: geen) sprake van een gevaarlijk dier in de zin van art
425 Sr.

Ik verzoek U [verdachte] vrij te spreken van dit feit.’

11. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting heeft de raadsman in aanvulling daarop gesteld:

‘De zaak van de Hoge Raad waarnaar ik verwijs ten aanzien van feit 1 ging over een aanval van een
hond op een andere hond. Het kan niet de bedoeling van artikel 425 aanhef onder 2 van het Wetboek
van Strafrecht zijn dat dit artikel ziet op gevaar voor dieren. Het artikel ziet op gevaar voor mensen.
Uit het rapport blijkt niet dat de hond gevaarlijk is voor mensen. Dat gevaar heeft zich ook niet
gerealiseerd.’

12. Het hof heeft in het arrest naar aanleiding van dit verweer overwogen:

‘De raadsman van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep - overeenkomstig de door
hem overgelegde en in het dossier gevoegde pleitaantekeningen - bepleit dat uit de bewijsmiddelen
onvoldoende kan blijken dat een hond een gevaarlijk dier in de zin van artikel 425 aanhef en onder 2
van het Wetboek van Strafrecht is, nu de wetgever met de term 'gevaarlijk dier' heeft gedoeld op
gevaarlijke dieren die een gevaar voor mensen kunnen opleveren, zodat vrijspraak van het aan de
verdachte onder 1 ten laste gelegde dient te volgen.

Het hof overweegt dat tot een 'gevaarlijk dier' ook een voor andere dieren gevaarlijk exemplaar van
een al dan niet gevaarlijke soort dient te worden gerekend. Nu uit het risico-assessment van de drie
betreffende honden opgemaakt door dr. M.B.H. Schilder, gedragsdeskundige verbonden aan de
Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht d.d. 4 juli 2014 blijkt dat de drie honden
gevaarlijk voor andere honden kunnen zijn, kan ieder van die honden naar het oordeel van het hof
worden aangemerkt als gevaarlijk dier in de zin van artikel 425 aanhef en onder 2 van het Wetboek
van Strafrecht. Het verweer wordt dan ook verworpen.’

13. De strafbaarstelling van art. 425 onder 2ᵒ Sr is sinds het in werking treden van het Wetboek van
Strafrecht inhoudelijk onveranderd gebleven. In de memorie van toelichting is destijds bij deze
strafbaarstelling opgemerkt: ‘Terwijl in no. 1 alle dieren bedoeld zijn, die op menschen kunnen worden
aangehitst, is no. 2 beperkt tot die dieren, die gevaarlijk zijn. Gevaarlijk is elk dier, waarvan schade
voor lijf of goed te duchten is. Daarbij maakt het geen verschil, of deze eigenschappen aan alle
exemplaren van die soort of alleen aan het corpus delicti eigen was, en evenmin of men met eene
voortdurende eigenschap of met eene ziekte te doen heeft. Ook kwaadaardige of dolle honden zijn
dus in de bepaling begrepen.’8 Uit deze toelichting kan worden afgeleid dat de wetgever niet, zoals de
raadsman in hoger beroep heeft betoogd, slechts heeft gedoeld op ‘gevaarlijke dieren die een gevaar
voor mensen kunnen opleveren’. In de memorie van toelichting wordt ook gesproken over gevaar voor
‘goed’. Ook een dier kon in de opvatting van de wetgever een ‘goed’ zijn, zo kan bijvoorbeeld uit de
verhouding tussen de artikelen 310 en 311 Sr worden afgeleid.9

14. Ook uit de rechtspraak betreffende art. 425 Sr kan worden afgeleid dat het niet alleen om gevaren
voor mensen gaat. In HR 10 maart 1992, NJ 1992/571 ging het om een pitbullterriër die bij de
voetbalvereniging HFC één of meer ballen stuk zou hebben gebeten. De rechtbank sprak de verdachte
vrij ‘aangezien van enig geconcretiseerd gevaar voor mens of dier geen sprake is’. De Hoge Raad
meende dat de rechtbank de grondslag van de tenlastelegging had verlaten aangezien ‘ook een hond
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die zich niet op de door de rechtbank bedoelde wijze heeft gedragen, maar waarvan op grond van
andere feiten of omstandigheden kan worden aangenomen dat hij gevaren oplevert welke voormelde
wetsbepaling in het algemeen heeft willen voorkomen, als gevaarlijk in de zin van die bepaling moet
worden aangemerkt’. Het gaat derhalve om gevaren welke deze strafbepaling ‘in het algemeen heeft
willen voorkomen’; dat behoeven niet enkel gevaren voor mensen te zijn.

15. Deze omschrijving komt ook voor in het door het middel aangehaalde HR 15 december 2015,
ECLI:NL:HR:2015:3579, NJ 2016/43. Daarin ging het om een Amerikaanse Staffordshire die een
chihuahua had doodgebeten. Het hof had vastgesteld dat er een aanmerkelijk risico was dat de
betreffende hond ‘zonder voorzorgsmaatregelen gevaarlijk voor personen en/of andere dieren kon
zijn en derhalve als ‘gevaarlijk’ in de zin van artikel 425 van het wetboek moet worden aangemerkt’.
De Hoge Raad overwoog vervolgens dat het oordeel van het hof ‘dat de hond reeds vóór de
overtreding gevaarlijk voor personen kon zijn en derhalve een gevaarlijk dier in de zin van art. 425,
aanhef en onder 2ᵒ, Sr is’ niet blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting. Deze overweging kan
voedsel geven aan de gedachte dat deze strafbepaling slechts van toepassing is als vaststaat dat
een dier gevaarlijk is voor mensen. De bredere formulering van het hof (gevaarlijk voor personen en/of
andere dieren) werd door de Hoge Raad zonder duidelijke aanleiding beperkt tot personen. Tegelijk
geven de bewijsmiddelen waar het hof zijn oordeel volgens de Hoge Raad op kon baseren geen
aanleiding tot deze inperking. In die bewijsmiddelen wordt slechts gesproken over eerdere
conflictsituaties met andere honden.

16. Dat de Hoge Raad in het arrest uit 2015 slechts spreekt over gevaar voor personen zou zijn
verklaring kunnen vinden in HR 22 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM3642, NJ 2010/378. In dat arrest
was sprake van een hond die (samen met een andere hond) twee personen had aangevallen en
respectievelijk in een schoen en (meermalen) in een onderbeen had gebeten. Ten aanzien van de
hond die in de tenlastelegging werd genoemd overwoog het hof dat zij ‘gevaarlijk voor personen kan
zijn en derhalve als gevaarlijk in de zin van artikel 425 van het Wetboek van Strafrecht moet worden
aangemerkt’. De Hoge Raad stelde vervolgens vast dat het oordeel van het hof ‘dat de hond reeds
vóór de overtreding gevaarlijk voor personen kon zijn en derhalve een gevaarlijk dier in de zin van art.
425, aanhef en onder 2ᵒ, Sr is’ geen blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting en toereikend
gemotiveerd was. Mogelijk heeft de Hoge Raad tegen de achtergrond van deze overweging ook in het
arrest uit 2015 een overweging geformuleerd die slechts aan gevaar voor personen refereert. Als dat
het geval is, en daar ga ik van uit, vormt die rechtsoverweging geen aanleiding om aan te nemen dat
Uw Raad van oordeel is dat de gevaren die art. 425 Sr heeft willen voorkomen heden ten dage enkel
gevaren voor personen zijn.

17. Mij komt het voor dat de gevaren die tot toepassing van art. 425 Sr aanleiding kunnen geven (in
lijn met de wetsgeschiedenis) gevaren voor persoon of goed, een ander dier daarbij inbegrepen,
kunnen zijn. Daarbij gaat het niet om de kat die een vogel vangt en -naar het mij voorkomt- ook niet
om de kat die een goudvis uit de kom van de buren haalt. Dat is, zo kan met de raadsman worden
vastgesteld, natuurlijk gedrag en maakt de kat nog niet tot een gevaarlijk dier in de zin van art. 425,
aanhef en onder 2ᵒ, Sr. Ook de jachthond die een konijn doodt, wordt daarmee niet tot een gevaarlijk
dier. De gevaren die art. 425 Sr wil keren zijn de gevaren voor persoon of goed die wij als
onaanvaardbaar beschouwen. Tot die gevaren behoort naar het mij voorkomt wel het doodbijten van
schapen en lammeren en ook het levensgevaarlijk verwonden of doden van een hond door een
(andere) hond.10

18. Ik keer terug naar het middel. Het hof overweegt dat tot een ‘gevaarlijk dier’ ook een voor andere
dieren gevaarlijk exemplaar van een al dan niet gevaarlijke soort dient te worden gerekend.
Vervolgens stelt het hof vast dat uit het risico-assessment van de drie honden dat is opgemaakt door
een aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht verbonden gedragsdeskundige blijkt
dat de drie honden gevaarlijk voor andere honden kunnen zijn. Daarmee heeft het hof meer
vastgesteld dan enkel een gevaar voor andere dieren; het gaat om een gevaar voor andere honden.
Passages uit dat risico-assessment, dat ruim een half jaar voor de ten laste gelegde feiten naar
aanleiding van een eerder incident is opgemaakt, zijn als bewijsmiddelen 7, 8 en 9 in de bijlage
inhoudende de bewijsmiddelen opgenomen (zie voor een integrale weergave van deze
bewijsmiddelen hierna).11 Uit deze bewijsmiddelen wordt duidelijk dat de risico-inschatting bij alle drie
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honden ‘matig tot hoog naar (sommige) honden’ is. Helemaal eenduidig is de rapportage niet.
Enerzijds wordt bij alle drie honden gesteld dat de kans op bijtincidenten ‘reëel, maar klein’ is.
Anderzijds wordt aangegeven dat incidenten kunnen optreden ‘bij onvoldoende controle, hoge
opwinding’. Bij twee honden wordt daaraan nog toegevoegd: ‘mogelijk wat agressiever als de
maatjes erbij zijn’. Ten slotte formuleert het risico-assessment bij elk van de drie honden een aantal
voorwaarden waaronder de honden terug zouden kunnen (naar de eigenaar). De eerste voorwaarde
is dat de eigenaar niet meer dan twee honden tegelijk moet uitlaten; de tweede voorwaarde is een
aanlijngebod, ook in losloopgebieden. Naar het mij voorkomt heeft het hof uit (de bewijsmiddelen
betreffende) het risico-assessment kunnen afleiden dat de drie honden -al voor het ten laste gelegde
feit- gevaarlijke dieren waren.12

19. Het tweede middel faalt.

20. Het derde middel richt zich tegen de bewezenverklaring van feit 2.

21. Het hof heeft onder 2 ten laste van de verdachte bewezen verklaard dat:

‘hij op 25 februari 2015 in de gemeente ’s-Gravenhage opzettelijk en wederrechtelijk een
Hazewindhond roepnaam Hunter, toebehorende aan een ander, middels zijn honden type American
Staffordshire heeft beschadigd, immers heeft hij die honden onaangelijnd los laten lopen, zodat er
onvoldoende controle door hem verdachte, over die honden type American Staffordshire mogelijk was,
ten gevolge waarvan die voornoemde honden die Hazewindhond meerdere malen over het gehele
lichaam hebben gebeten.’

22. In de ‘bijlage’ zijn de volgende bewijsmiddelen opgenomen (met weglating van verwijzingen):

‘1.

Een proces-verbaal verhoor aangeefster d.d. 5 maart 2015 van de politie Eenheid Den Haag met nr.
(…). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):

als de op 25 februari 2015 afgelegde verklaring van [betrokkene 1] :

Vandaag, 25 februari 2015 omstreeks 18:30 uur liet ik de hond genaamd Hunter uit op het
Hannemanplantsoen te 's-Gravenhage. Op het Hannemanplantsoen bevindt zich een
hondenuitlaatgebied.

Ik liep ter hoogte van de speelplaats, op het Hannemanplantsoen. Ik had toen nog geen zicht op het
hondenuitlaatgebied. Ik zag dus ook niet dat er drie honden in het hondenuitlaatgebied liepen. Op
een gegeven moment zag ik dat een hond over de omheining van het hondenuitlaatgebied sprong.
Deze hond rende direct op Hunter af en beet Hunter in de hals.

Op een gegeven moment zag ik dat er nog twee honden over de omheining sprongen en allebei
renden zij in volle vaart op Hunter af. Ik zag dat deze twee honden ook begonnen te bijten op Hunter.
Ik zag dat Hunter hard werd gebeten bij zijn nek. Doordat Hunter werd gebeten door deze honden
hoorde ik dat Hunter hard begon te janken en te gillen. Hier kon ik uit opmaken dat, Hunter door het
bijten pijn leed.

Door de aanval van deze Pitbulls is Hunter zwaar gewond geraakt. Hierdoor moest ik met Hunter met
spoed naar een dierenkliniek in Delft. Door dit bijtincident is Hunter zwaargewond geraakt aan zijn
borstgedeelte, nek en poten.

De dierenarts vertelde mij net dat de longen van Hunter ook mogelijk geperforeerd zijn.

2.

Een proces-verbaal verhoor aangeefster - Aanvullende aangifte - met bijlagen d.d. 12 maart 2015 van
de politie Eenheid Den Haag met nr. (…). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk
weergegeven - (…):

als de op 12 maart 2015 afgelegde verklaring van [betrokkene 1] :

Hoe heette uw hond?
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Hij heette Hunter

Van wat voor ras was uw hond?

Het was een Hazewindhond.

Rond 15:00 uur kwam de aldaar aanwezige dierenarts naar mij toe. Ik hoorde dat hij mij vertelde dat
mijn hond erg veel pijn had en dat dit door de vele aanwezige bijtwonden kwam. Gezien de grote
kans van infectie, konden zij mij niet met zekerheid zeggen dat mijn hond het zou overleven. De
dierenarts zei, dat als ik de behandeling zou voort zetten mijn hond voor vele uren geopereerd zou
moeten worden. Dit omdat de bijtwonden veel schade hadden aangericht. De dierenarts vertelde mij
dat beide longen van mijn hond waren geperforeerd en dan (BFK: dat) er lucht onder de huid in het
lichaam van mijn hond zat. Daarbij had hij nog diverse bijtwonden en was het onbekend wat er verder
in het lichaam van mijn hond beschadigd was. Hierop heb ik besloten om mijn hond te laten inslapen,
omdat hij erg veel pijn had en het onzeker was dat hij het zou redden na een zware operatie.

3.

Een geschrift d.d. 26 februari 2015, Verslag van poliklinisch consult, opgemaakt door A.N. Haagsman,
Chirurgie Gezelschapsdieren en N. Willems, Spoedarts bij Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren,
Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Het houdt onder meer in -zakelijk weergegeven- (…):

Na langdurig overleg met de eigenaren besloten tot euthanasie vanwege de onzekere prognose.

4.

Een proces-verbaal verhoor verdachte d.d. 25 februari 2015 van de politie Eenheid Den Haag met nr.
(…). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):

als de op 25 februari 2015 afgelegde verklaring van verdachte:

V: Zijn de honden eerder bij een bijtincident betrokken?

A: Ja, vorig jaar.

V: Hoe is het afgelopen met die zaak?

A: Die honden moesten mee om getest te worden.

V: Heb je een maatregel opgelegd gekregen nadat zij getest waren? Wij doelen op een muilkorf of zo.

A: Nee, zij moesten gewoon kort aan de lijn.

V: Dus je weet mijn volgende vraag al?

A: Ja, zij waren niet kort aan de lijn daar. Ze hoeven niet ten alle tijden aan de lijn.

V: Dus je hebt de honden uitgelaten in de uitlaatplaats en daar liepen zij vandaag los voordat het
bijtincident plaats vond?

A: Ja, terwijl ik ze aan het uitlaten was.

V: Als je al wist dat het ging gebeuren waarom heb je ze dan niet aangelijnd?

A: Het ging te snel. Terwijl mijn hond sprong was ik al te laat. Die vrouw ging heel hard schreeuwen en
daar ging haar hond op reageren. Mijn andere honden gingen daar ook op reageren.

V: Toen waren ze elkaar aan het bijten dus?

A: Ja, toen was het al zeker vijf of zes minuten bezig.

V: Waarom zo lang?

A: Die vrouw kon mij niet helpen. Die was in paniek. Ik was bezig met die honden. Ik probeerde die
drie honden van die hond af te houden. Volgens mij is die hond gebeten in zijn boten (BFK: poten?).
Volgens mij had mijn hond die van haar in haar oor vast maar volgens mij niet in zijn gezicht of zo.

V: Zijn de honden op cursus geweest of gaan jullie nog met de honden naar cursus?

A: Nee.
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5.

De verklaring van de verdachte.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 12 april 2016 verklaard -zakelijk
weergegeven-:

U houdt mij voor dat dr. M.B.H. Schilder een uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de drie honden.
Dat klopt, dat onderzoek is gedaan naar aanleiding van het bijtincident op 25 januari 2014, waarbij
mijn broertje betrokken was. U houdt mij voor dat er in het rapport aanbevelingen zijn gedaan.

U vraagt mij of ik van deze aanbevelingen kennis heb genomen. Mijn vader had gezegd dat ik de
honden niet in de buurt van andere honden mag loslaten.

U vraagt mij of mijn vader het advies heeft gezien. Ik ga er vanuit van wel, ik heb alleen gehoord wat
mijn vader zei.

U vraagt mij welke lessen mijn broer en vader hadden getrokken uit het eerste bijtincident, de honden
behoren immers bij de familie. Voor mij was de les vooral dat het één voor één uitlaten van de honden
beter is.

U houdt mij voorts voor dat ik heb verklaard dat het beter zou zijn als de honden allemaal apart
worden uitgelaten, maar dat ik tevens heb verklaard dat ik ze wel alle drie tegelijkertijd uitlaat. Dat
klopt ja.

Ik had moeten wachten totdat het andere pleintje vrijkwam of ik had de honden één voor één moeten
uitlaten.

Ik was ervan op de hoogte dat ik de honden, wanneer er in de buurt andere honden waren,
aangelijnd moest houden.

Ik denk dat mijn fout was dat ik de honden na het incident toch heb losgelaten in het kooitje.

Het is inderdaad fout geweest dat ik ze tegelijkertijd heb uitgelaten. De advocaat-generaal vraagt mij
hoe ik wist dat de honden niet tegelijkertijd moesten worden uitgelaten. Dr. Schilder had laten weten
dat een van de drie honden de gemoedstoestand van de andere honden zou kunnen versterken.

6.

De verklaring van de verdachte.

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg van 28 augustus 2015 verklaard -zakelijk
weergegeven-:

U houdt mij de aanbevelingen uit de testverslagen betreffende de honden voor. Deze aanbevelingen
ken ik.

7.

Een geschrift, zijnde een rapport 'Risico-inschatting betreffende hond 7-7547-1 genaamd Rambo', d.d.
4 juli 2014, opgemaakt en ondertekend door dr. M.B.H. Schilder, Gedragsdeskundige Faculteit
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het houdt onder meer in -zakelijk weergegeven- (…):

Ras: american Staffordshire type

Risicoinschatting, zonder dat aanvullende maatregelen worden genomen: matig tot hoog naar
honden; de kans op bijtincidenten is reëel, maar klein, deze hond is niet zonder risico zeker bij de
huidige eigenaar. Incidenten kunnen optreden bij onvoldoende controle, hoge opwinding mogelijk wat
agressiever als de maatjes erbij zijn.

Aanbeveling:

Of de eigenaar krijgt alle drie de honden terug onder de volgende cumulatieve voorwaarden:
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1) Niet meer dan twee honden tegelijk uitlaten

2) Aanlijngebod, ook in losloopgebieden

3) Het volgen van een cursus gehoorzaamheid met daarbij aandachtstraining

4) Castratie van alle drie de reuen

8.

Een geschrift, zijnde een rapport 'Risico-inschatting betreffende hond 7-7547-2 genaamd Diamond',
d.d. 4 juli 2014, opgemaakt en ondertekend door dr. M.B.H. Schilder, Gedragsdeskundige Faculteit
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het houdt onder meer in -zakelijk weergegeven- (...):

Ras: American Staffordshire type

Risicoinschatting, zonder dat aanvullende maatregelen worden genomen: matig tot hoog naar
honden, wanneer in gezelschap van de andere twee honden want de hond heeft eerder mogelijk
andere honden gebeten; de hond is van het opgewonden type: dit verhoogt bijtincidenten; matig
naar honden, de kans op bijtincidenten is reëel, maar klein, deze hond is niet zonder risico zeker bij de
huidige eigenaar. Incidenten kunnen optreden bij onvoldoende controle, hoge opwinding.

Aanbeveling:

Of de eigenaar krijgt alle drie de honden terug onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

1) Niet meer dan twee honden tegelijk uitlaten

2) Aanlijngebod, ook in losloopgebieden

3) Het volgen van een cursus gehoorzaamheid met daarbij aandachtstraining

4) Castratie van alle drie de reuen

5) Afleren van exorbitante blafgedrag via gedragstherapie en eventueel verbeteren van het gedrag
naar kinderen.

9.

Een geschrift, zijnde een rapport 'Risico-inschatting betreffende hond 7-7547-1 genaamd Junior', d.d. 4
juli 2014, opgemaakt en ondertekend door dr. M.B.H. Schilder, Gedragsdeskundige Faculteit
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Het houdt onder meer in -zakelijk weergegeven- (…):

Ras: American Staffordshire type

Risicoinschatting, zonder dat aanvullende maatregelen worden genomen: matig tot hoog naar
sommige honden; dit verhoogt de kans op bijtincidenten; de kans op bijtincidenten is reëel, maar
klein, deze hond is niet zonder risico zeker bij de huidige eigenaar. Incidenten kunnen optreden bij
onvoldoende controle, hoge opwinding mogelijk wat agressiever als de maatjes erbij zijn.

Aanbeveling:

Of de eigenaar krijgt alle drie de honden terug onder de volgende cumulatieve voorwaarden:

1) Niet meer dan twee honden tegelijk uitlaten

2) Aanlijngebod, ook in losloopgebieden

3) Het volgen van een cursus gehoorzaamheid met daarbij aandachtstraining

4) Castratie van alle drie de reuen

5) Afleren van exorbitante blafgedrag via gedragstherapie en eventueel verbeteren van het gedrag
naar kinderen.

10.

Een geschrift d.d. 11 maart 2015, opgemaakt en ondertekend door M.J. Hillerts-Bloem, dierenarts bij
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Spoed Kliniek voor Dieren Zuid-Holland. Het houdt onder meer in -zakelijk weergegeven- (...):

Wat voor ras was de hond Hunter?

Greyhound

Wat heeft u voor verwondingen waargenomen?

Over het hele lichaam uitgebreide verwondingen en ernstige bloeduitstortingen, aanwijzingen voor
kneuzingen van het longweefsel. Op de linker thoraxwand een diepe wond die meerdere spierlagen
betreft, in de linker oksel een diepe ondermijnde wond en in de hals meerdere diepe wonden, waarbij
ook spieren door waren, op beide voorpoten diepe wonden, naast het spectrum onder andere een
diepe verwonding.

Zijn de verwondingen aangebracht door een andere hond dan wel andere honden?

De verwondingen passen absoluut bij bijtwonden.

Kunt u verklaren aan de hand van de verwondingen door wat voor soort hond(en) het letsel is
aangebracht? Grote hond, grote bek, evt ras.. etc

De uitgebreidheid en het aantal van de wonden past bij een aanval door meerdere honden. Er zijn
meer dan 15 wonden vastgesteld.’

23. In het arrest heeft het hof voorts de volgende bewijsoverweging opgenomen:

‘Voorwaardelijk opzet

Ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde feit heeft de raadsman van de verdachte ter
terechtzitting in hoger beroep - overeenkomstig de door hem overgelegde en in het dossier gevoegde
pleitaantekeningen - bepleit dat de verdachte niet willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft
aanvaard dat de honden een andere hond zouden aanvallen.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Uit het dossier en uit het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep blijkt dat de honden die
verdachte aan het uitlaten was eerder bij een bijtincident betrokken zijn geweest. Naar aanleiding
van dat incident is op 4 juli 2014 het hierboven genoemde risico-assessment van de drie honden
opgemaakt. Uit dit risico-assessment volgen - onder meer - de volgende aanbevelingen: niet meer dan
twee honden tegelijk uitlaten en een aanlijngebod, ook in losloopgebieden; voorts het volgen van een
cursus gehoorzaamheid met daarbij aandachtstraining en castratie van alle drie de honden.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij op de hoogte was van het
eerdere bijtincident en dat hij - door mededeling van zijn vader, de eigenaar van de honden - wist dat
hij de drie honden niet gezamenlijk moest loslaten en dat hij de honden aangelijnd moest houden
indien er in de buurt andere honden waren. Voorts heeft de verdachte verklaard dat hij ook zelf - naar
aanleiding van het eerdere bijtincident - van oordeel was dat hij de honden niet meer tegelijk los had
moeten laten.

Het hof is van oordeel dat de verdachte, door het niet opvolgen van de hem door zijn vader
medegedeelde aanbevelingen uit het risico-assessment van dr. M.B.H. Schilder naar aanleiding van het
eerder voorgevallen bijtincident, de ervaringen met de drie honden bij het eerdere bijtincident zelf
waarvan de verdachte op de hoogte was, en gelet op de verklaringen van de verdachte ter
terechtzitting in hoger beroep kan worden vastgesteld dat de verdachte - door de drie honden
tegelijkertijd en onaangelijnd uit te laten - willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard
dat de drie honden een andere hond zouden bijten en daardoor beschadigen. De door de raadsman
in zijn pleitaantekeningen genoemde aanwijzingen dat de verdachte niet willens en wetens de
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aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de drie honden een andere hond zouden aanvallen acht het
hof niet van doorslaggevende betekenis en doen aan het voorgaande niet af.

Het verweer wordt verworpen.’

24. Blijkens de pleitaantekeningen waar het hof naar verwijst heeft de raadsman het volgende
aangevoerd:

‘Voor feit 2 is de vraag of [verdachte] opzettelijk en wederrechtelijk de hond van [betrokkene 2] heeft
beschadigd of zelfs gedood, door zijn honden gezamenlijk onaangelijnd, zonder halsband en muilkorf
los laten lopen, zodat onvoldoende controle en toezicht door hem mogelijk was, waardoor bij de hond
van [betrokkene 2] zodanig letsel was dat genezing niet meer tot de mogelijkheden behoorde en ze
de hond hebben moeten laten inslapen.

De omschrijving die aangeeft dat sprake is van een actieve handeling tot doden van de hond, maakt
dat sprake is van beschadigen en niet van doden.

Is het handelen van [verdachte] nu zo onverantwoordelijk geweest dat hem de opzet op het gevolg
kan worden verweten.

Er is een eerder incident met een andere hond geweest, toen is een rapport met aanbevelingen
opgesteld van januari 2014. Een dergelijk rapport richt zich tot de eigenaar van de hond, en dat is niet
zijn zoon die hier nu als verdachte staat. Blijkt dat die aanbevelingen grotendeels niet zijn opgevolgd.

De vraag die gesteld kan worden is of [verdachte] verantwoordelijk kan worden gehouden voor het
niet opvolgen van die aanbevelingen en door dat niet te doen sprake is geweest van een
aanmerkelijke kans op dit gevolg dat hij dan willens en wetens heeft aanvaard.

Ik meen dat daarvoor onvoldoende aanwijzingen in het dossier voorhanden (BFK: zijn).

- [verdachte] is zelf niet betrokken geweest bij het andere incident.

- [verdachte] is niet de eigenaar van de honden en kan sommige aanbevelingen uit het rapport niet
uitvoeren.

- Uit de verklaring van [verdachte] blijkt dat volgens hem de honden geen maatregel opgelegd hebben
gekregen maar alleen maar kort aan de lijn moesten en dat zij niet alle tijden aan de lijn hoeven en
dat uit de test is gebleken dat de honden niet agressief waren.

- Uit zijn verklaring ter terechtzitting blijkt ook dat het advies om de honden aan te lijnen alleen geldt
voor de uitlaatplek en dat hij alleen op de uitlaatplek komt als er geen andere honden zijn.

- Ter terechtzitting bij de rechtbank verklaart hij dat hij aanbevelingen uit de testverslagen kent. Van
belang is echter of hij de aanbevelingen ook ten tijde van het incident kende.

- Uit de hetgeen verder in het proces-verbaal is gerelateerd blijkt dat [verdachte] de honden
aangelijnd heeft gehouden tot hij bij een met hekken omheinde uitlaatplek was. Daar heeft hij de
honden losgelaten omdat er geen andere honden in die uitlaatplek waren.

- Hij heeft vervolgens toezicht gehouden of er geen andere honden in de buurt kwamen, maar heeft
de andere hond die buiten de hekken liep te laat opgemerkt om actie te kunnen ondernemen.

- De honden zijn vervolgens over de hekken gesprongen en hebben de andere hond aangevallen.
[verdachte] is er vervolgens achteraangegaan en heeft eigenhandig de honden losgetrokken.
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Standpunt is dat geen sprake is van een willens en wetens aanvaarden van de aanmerkelijke kans
dat de honden een andere hond zouden aanvallen omdat:

- Niet kan worden vastgesteld of [verdachte] ten tijde van het incident gedetailleerde kennis had over
het rapport van aanbeveling.

- [verdachte] de honden aangelijnd heeft gehouden tot aan de honden uitlaatplaats

- Hij de honden pas los heeft gelaten toen hij gecontroleerd had dat er geen andere honden op de
uitlaatplaats waren.

- De uitlaatplaats is omgeven door een hek.

- Niet is vastgesteld of [verdachte] kon verwachten dat de honden over dat hek zouden kunnen
springen.

- [verdachte] is blijven toezien dat geen andere honden in de buurt kwamen, maar helaas te laat de
andere hond heeft gezien.

- Toen hij ineens geconfronteerd werd met zijn honden die over het hek gingen en de andere hond
aanvielen, hij eigenhandig zijn honden van de andere hond heeft afgehaald.

Onder zie (BFK: die) omstandigheden is geen sprake van een willens en wetens aanvaarden van de
aanmerkelijke kans. Er is daarom geen opzet en [verdachte] zou moeten worden vrijgesproken van dit
feit.’

25. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting heeft de raadsman in aanvulling daarop het
volgende aangevoerd:

‘Met betrekking tot feit 2 merk ik op dat de verdachte dit niet heeft gewild. Dat blijkt ook uit zijn
reactie. Hij is er zelf op gesprongen om de honden eraf te halen. Het opzet kun je in dit geval niet
invullen met de constructie van het voorwaardelijk opzet.

(...)

De vraag is of mijn cliënt van de inhoud van het rapport op de hoogte was en of er sprake was van
een aanmerkelijke kans op herhaling van een incident. Als ik die rapporten lees, begrijp ik dat er
weinig met de honden aan de hand is. Er is sprake van een risico, maar niet een onoverkomelijk risico
en dat risico is te verkleinen door middel van het opvolgen van de aanbevelingen. Ik zou het niet
aandurven om op basis van dat rapport te stellen dat er sprake was van een aanmerkelijke kans.
Volgens mij kun je dat op basis van dat rapport niet stellen.

In het rapport staat niet dat de honden niet op straat mogen worden uitgelaten als de aanbevelingen
niet worden opgevolgd.

In mijn pleitnota staat een fout. Op de tweede pagina staat na het vierde liggende streepje 'dat het
advies om de honden aan te lijnen alleen geldt voor de uitlaatplek', dat moet zijn dat dat niet zou
gelden voor de uitlaatplek.

De volgende stap is, of cliënt de aanmerkelijke kans aanvaard heeft door zijn handelen. Ik ben van
oordeel dat daarvoor onvoldoende aanwijzingen in het dossier voorhanden zijn. Castratie van de
honden heeft cliënt niet zelf kunnen doen.

De plek waar cliënt de honden uitliet, is geen speelplaats. Het is een uitlaatplek voor honden. Cliënt is
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ook zelf gewond geraakt bij het incident toen hij probeerde om zijn hond van de andere hond af te
halen.’

26. De steller van het middel leest de overwegingen van het hof zo dat het hof de aanwezigheid van
een aanmerkelijke kans op het ‘beschadigen’ van Hunter heeft afgeleid uit drie omstandigheden: 1. de
honden die de verdachte aan het uitlaten was, waren eerder bij een bijtincident betrokken geweest;
2. enkele aanbevelingen uit de risico-assessments van de honden; 3. de drie honden zijn tegelijk en
onaangelijnd uitgelaten. Uit die bewijsvoering zou niet zonder meer kunnen worden afgeleid dat de
gedragingen van de verdachte en de omstandigheden waaronder deze plaatsvonden een
aanmerkelijke kans op beschadiging van een andere hond tot gevolg hebben gehad. Een eerder
bijtincident zou niet zonder meer een aanmerkelijke kans op een nieuw bijtincident meebrengen. En
de aanbevelingen die het hof heeft gebezigd zouden onvoldoende aanknopingspunten bieden voor de
beantwoording van de vraag of de kans op een bijtincident bij het niet opvolgen daarvan naar
algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.

27. Dat van voorwaardelijk opzet slechts sprake kan zijn bij het aanvaarden van een kans die naar
algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten, is door Uw Raad benadrukt in HR 25 maart 2003,
ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ 2003/552 m.nt. Buruma (HIV-I). Deze eis leidde in dat arrest tot
cassatie. Dat was ook het geval in de volgende HIV-arresten.13 Ook in andere situaties heeft deze eis
wel tot cassatie geleid. Voorbeelden zijn onder meer te vinden bij veroordelingen wegens poging tot
doodslag in het verkeer. In HR 13 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2075, NJ 2016/423 had de
verdachte zijn auto tijdens een achtervolging door de politie eerst zodanig naar rechts gestuurd dat
een verbalisant krachtig had moeten remmen om een aanrijding met de verdachte te voorkomen. Kort
daarna had de verdachte wederom naar rechts gestuurd; de auto van de verdachte was daarbij
tegen het dienstvoertuig blijven aandrukken waardoor dit uit zijn rechte lijn raakte en uiteindelijk in de
berm belandde. Uw Raad oordeelde dat het in de bewezenverklaring omschreven opzet op het van
het leven beroven van de verbalisanten die zich in het dienstvoertuig bevonden niet zonder meer uit
de bewijsvoering kon worden afgeleid. Daarbij nam Uw Raad mede in aanmerking dat het hof in zijn
nadere bewijsoverweging ten aanzien van de eerste stuurbeweging niets had vastgesteld waaruit
kon volgen dat en in welke mate een ongeval met dodelijke afloop waarschijnlijk was, terwijl dit
evenmin zonder meer kon volgen uit de ten aanzien van de tweede stuurbeweging vastgestelde
omstandigheden waaronder de auto van de verdachte in aanraking was gekomen met het
dienstvoertuig.

28. Dat sprake is van een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten, is naar
het mij voorkomt niet reeds gegeven met de vaststelling dat deze honden gevaarlijke dieren zijn in de
zin van art. 425, aanhef en onder 2ᵒ, Sr. Er zijn geen aanwijzingen dat Uw Raad de kansen die bij
beide vaststellingen een rol spelen aan elkaar gelijk zou willen stellen. Als Uw Raad voor de
vaststelling dat een hond een gevaarlijk dier is net als A-G Knigge zou eisen dat er een serieuze kans
is dat de hond schade zal aanrichten, behoeft dat nog niet een naar algemene ervaringsregels
aanmerkelijk te achten kans te zijn.14 Er zijn ook goede redenen om beide kansen verschillend te
benaderen. Een waakhond die voorbijgangers negenhonderdennegenennegentig van de duizend
keer met rust laat, is gevaarlijk ook als hij, onvoorspelbaar, één op de duizend voorbijgangers gemeen
toetakelt. Dat staat los van de vraag of de duizendste voorbijganger naar algemene ervaringsregels
een aanmerkelijk risico loopt.

29. Met dat voorbeeld zitten wij meteen midden in de statistiek, en in de verhouding tussen statistiek
en de naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk te achten kans. De Hullu zegt daarover in zijn
handboek het volgende: ‘Kan de aanmerkelijke kans nader worden gepreciseerd? Dat lijkt mij
nauwelijks het geval, ook omdat in een concrete zaak in wezen van de gemiddelde verdachte noch
psychologisch noch objectiverend kan worden vastgesteld of hij dacht aan een kans van bijvoorbeeld
30% of 70%. Het moet, feitelijk gezien, om een reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid gaan, maar
ook niet meer dan dat. Minder dan 10% kans -om maar eens een concretisering te noemen- zou wat
mij betreft vragen oproepen, zo stelde ik in een vorige druk. Bij nader inzien geloof ik vooral dat het
niet vruchtbaar is om teveel nadruk op precieze percentages te leggen. Weliswaar was dat op zichzelf
wel tot op zekere hoogte mogelijk in de specifieke HIV-problematiek en daarin wat mij betreft ook wel
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verhelderend, maar in andere voorwaardelijk opzetzaken over bijvoorbeeld de gevolgen van geweld
of de kansen op het kopen van verkeerde goederen, is het nauwelijks mogelijk om in concrete
percentages te denken’.15 Die aarzeling is ook te proeven bij Knigge en Wolswijk; zij zien het
kansoordeel van de rechter als ‘niet veel meer dan natte vingerwerk’.16

30. Ook mij komt het voor dat het in veel gevallen lastig zal zijn om te preciseren welke kans de
verdachte heeft aanvaard. Het is evenwel de vraag of de eis van een naar algemene ervaringsregels
aanmerkelijk te achten kans toestaat de gedachte van een in een percentage uit te drukken kans
volledig los te laten. De onderhavige zaak illustreert dat. Als voorwaardelijk opzet een naar algemene
ervaringsregels aanmerkelijk te achten kans eist, is het van belang welke kans de verdachte liep dat
de drie honden op dat moment een andere hond zouden aanvallen en ‘beschadigen’. Was dat een
kans van één op de honderd of een kans van tien tegen één? Bij de door Uw Raad gekozen invulling
van de opzeteis zou eigenlijk duidelijk moet zijn bij welke kansgrootte de verdachte, als hij deze
bewust heeft aanvaard, het door de wet vereiste opzet heeft.

31. Bestaat deze duidelijkheid thans in voldoende mate? Van Dijk beschrijft in zijn boek Opzet, kans en
keuzes. Een analyse van doodslag in het verkeer een onderzoek dat hij heeft uitgevoerd. Hij heeft aan
deelnemers van zeventien versies van de SSR-cursus ‘Gevaar, opzet, roekeloosheid en schuld in het
verkeer’ gevraagd, kort gezegd, waar de ondergrens van de aanmerkelijke kans volgens hen
procentueel ligt. Uit een tabel die in dit boek is opgenomen blijkt hoezeer de 304 antwoorden op deze
vraag die een percentage noemen verschillen. Samengevat: het gemiddelde is 40,8 procent; de
standaarddeviatie is 25,4. ‘Dat betekent dat het oordeel van de gemiddelde deelnemer meer dan 25
procentpunten afwijkt van het gemiddelde van 40,8 procent’, zo legt Van Dijk aan de statistisch minder
onderlegde lezer uit.17 Duidelijk zal zijn dat het antwoord dat een rechter op deze vraag geeft, van
belang kan zijn voor de beslissing in de onderhavige strafzaak. Wie berecht wordt door één van de 35
rechters die een kans van minder dan 10% eisen, staat er anders voor dan wie berecht wordt door
één van de 35 rechters die een kans van tussen de 70 en 80% eisen.

32. In de rechtspraak van Uw Raad is de precieze grootte van de aanmerkelijke kans tot dusver vrij
weinig aan bod gekomen. Een bekende uitzondering betreft de HIV-rechtspraak. In HR 20 februari
2007, ECLI:NL:HR:2007:AY9659, NJ 2007/313 (HIV-IV) had het hof voor het bewijs gebruik gemaakt
van inschattingen door een deskundige van de kans dat de verdachte zijn partner met het HIV-virus
zou besmetten. De kans op besmetting bij de in deze zaak gebezigde vorm van seksueel verkeer zou
1 op 200 of 300 bedragen. Uw Raad meende dat aan deze statistische gegevens mede in verband
met volksgezondheidsbelangen onvoldoende gewicht toekwam ‘om op grond daarvan de
aanmerkelijke kans aanwezig te achten die in gevallen als de onderhavige voor voorwaardelijk opzet
is vereist. Dat de verdachte en zijn partner veelvuldig seksuele contacten hebben gehad, zoals het
Hof heeft vastgesteld, kan weliswaar als een zekere verhoging van vorenbedoeld risico worden
beschouwd, maar niet worden aangemerkt als een bijzondere, risicoverhogende omstandigheid’ die
tot een andere uitkomst zou moeten leiden. Deze overweging is door Van Dijk bekritiseerd omdat de
Hoge Raad de cumulatieve verhoging van de kans op een HIV-besmetting daarin (ten onrechte) zou
bagatelliseren: ‘Cumulatieve kansgroottes van iets hoger dan respectievelijk 10 procent, 25 procent,
50 procent of 70 procent kunnen worden bereikt indien een kans van 0,5 procent (1 op 200)
respectievelijk 22 keer, 58 keer, 139 keer of 241 keer wordt genomen’.18 Het is onduidelijk of Uw Raad
dergelijke berekeningen in zijn beoordeling heeft betrokken. Onaannemelijk lijkt mij in ieder geval dat
Uw Raad elk van de percentages die Van Dijk noemt niet als een naar ervaringsregels aanmerkelijke
kans zou zien.

33. Ook het reeds genoemde HR 13 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2075, NJ 2016/423 lijkt op het
eerste gezicht relevant in verband met de interpretatie van de naar ervaringsregels aanmerkelijke
kans. Uw Raad overwoog in dat arrest dat uit de bewijsvoering het in de bewezenverklaring
omschreven opzet van de verdachte niet zonder meer kon worden afgeleid ‘mede in aanmerking
genomen dat het Hof in zijn nadere bewijsoverweging ten aanzien van de onder (l) genoemde
stuurbeweging niets heeft vastgesteld waaruit kan volgen dat en in welke mate (curs. BFK) een
ongeval met dodelijke afloop waarschijnlijk was, terwijl dit evenmin zonder meer kan volgen uit de ten
aanzien van de onder (m) genoemde stuurbeweging vastgestelde omstandigheden waaronder de
auto van de verdachte in aanraking is gekomen met het dienstvoertuig’. Van Dijk signaleert dat Uw

49



Raad de term ‘waarschijnlijk’ in deze overweging op twee verschillende manieren lijkt te gebruiken. In
welke mate duidt op een graduele vaststelling van waarschijnlijkheid; dat een dergelijk ongeval
waarschijnlijk moet zijn verwijst ‘alleen naar kansgroottes die zodanig groot zijn dat de kwalificatie
‘waarschijnlijk’ op zijn plaats is’.19 Grammaticaal klopt deze analyse als een bus; ik vraag mij evenwel
sterk af of Uw Raad werkelijk de opvatting huldigt dat slechts een kans die waarschijnlijk is (dan denkt
men gauw aan een percentage van -ver- boven de 50%) naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk
mag heten. Waarschijnlijker (een kans van boven de 50%) lijkt mij dat Uw Raad de taalkundig
gebruikelijke uitdrukking ‘dat en in welke mate’ heeft gebezigd zonder zich deze implicatie te
realiseren. Daarop wijst ook dat een vaststelling in welke mate een ongeval waarschijnlijk is, eigenlijk
geen zelfstandige waarde heeft als daarnaast vastgesteld moet worden dat het ongeval (in een
bepaalde mate) waarschijnlijk was.

34. Mij komt het voor dat het derde middel gelegenheid biedt om op het punt van de kansgrootte
meer duidelijkheid te verschaffen. Uw Raad zou kunnen verduidelijken welke kans op het
‘beschadigen’ van Hunter toereikend is. En Uw Raad zou wellicht ook duidelijk kunnen maken welke
factoren betrokken moeten worden bij het bepalen van de grootte van de kans. Ik licht dat laatste in
het navolgende eerst nader toe.

35. Knigge en Wolswijk hebben er de aandacht op gevestigd dat het van groot belang is met welke
factoren de rechter bij het berekenen van de grootte van de kans rekening moet houden. ‘Men neme
het voorbeeld van de man die uit woede een fiets vanaf de zesde etage op een lesauto gooide. Gaat
het dan om de vraag of de kans dat iemand die fiets op zijn hoofd krijgt bij dergelijk gedrag in het
algemeen aanmerkelijk is, of gaat het om de vraag of die kans aanmerkelijk is in het concrete geval
waarin sprake was van een lesauto waar op dat moment mensen in- en uitstapten?’ Zij wijzen erop
dat ‘een achteraf uitgevoerde kansberekening waarbij met alle objectieve omstandigheden van het
geval rekening wordt gehouden (...) in geval van een mislukte poging wel (moet) leiden tot de slotsom
dat de kans op het gevolg nihil was, terwijl in geval van een voltooid delict de slotsom moet zijn dat
die kans 100% was’.20 De vraag of een kans naar ervaringsregels aanmerkelijk was, kan pas
beantwoord worden als duidelijk is welke factoren daar (op voorhand) bij betrokken moeten worden.

36. Van Dijk betoogt dat bij de vraag welke aspecten van de werkelijke situatie bij de beoordeling van
de grootte van de kans moeten worden betrokken, aansluiting moet worden gezocht bij het
perspectief van de actor.21 Alleen factoren die beheerst worden door de overtuigingen en intenties van
de verdachte dienen betrokken te worden bij het kansoordeel.22 Tegen die achtergrond is hij minder
gelukkig met een overweging van Uw Raad in HR 20 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL6765, NJ
2010/250. In die zaak had de verdachte twee kogels door een dichte deur geschoten. Het hof had de
verdachte veroordeeld wegens poging tot moord. Uw Raad was van oordeel dat de aanmerkelijke
kans dat het slachtoffer door de schoten dodelijk zou worden getroffen niet zonder meer uit de
bewijsvoering van het hof kon volgen; ‘(d)ie houdt immers in dat [slachtoffer] zich ten tijde van het
lossen van de schoten in de slaapkamer bevond terwijl die slaapkamer niet in het verlengde van de
voordeur was gelegen. Gelet hierop is ’s Hofs oordeel dat een aanmerkelijke kans bestond dat een
van de kogels hem dodelijk zou raken, niet zonder meer begrijpelijk’. Van Dijk meent dat de plaats
waar het slachtoffer zich bevond ‘buiten de controle van de verdachte lag’ en daarom niet op deze
wijze bij het vaststellen van de grootte van de kans mocht worden betrokken.23

37. Van Dijk kan zich wel vinden in HR 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2763, NJ 2017/198 m.nt.
Rozemond. Daarin heeft Uw Raad geoordeeld dat de bijzondere omstandigheid dat het slachtoffer een
steekwerend vest droeg niet onverenigbaar was ‘met de voor een poging toereikende vaststelling dat
het met kracht steken van een mes in de buikstreek normaal gesproken een aanmerkelijke kans op de
dood doet ontstaan’. Dat zou aansluiten bij zijn benadering: dat het slachtoffer een steekwerend vest
droeg lag buiten de controle van de verdachte. Van Dijk leidt uit deze uitspraak (en uit HR 17 januari
2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5260, NJ 2012/131) af dat de benadering die Uw Raad in HR 20 april 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BL6765, NJ 2010/250 koos buiten beschouwing kan worden gelaten.24 Zelf ben ik
daar minder zeker van. Uw Raad maakte niet duidelijk waarom het dragen van een steekwerend vest
bij de vaststelling van opzet buiten beschouwing mocht blijven; gesproken wordt slechts van een
‘bijzondere omstandigheid’. Denkbaar is ook dat Uw Raad alleen duidelijk heeft willen maken dat
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buiten het normale patroon liggende omstandigheden buiten beschouwing mogen blijven. Daar zou
HR 20 april 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL6765, NJ 2010/250 dan nog steeds bij passen. Dat de bewoner
zich omstreeks 4.43 uur (na het uitgaan) in zijn slaapkamer bevond, is niet heel bijzonder.

38. De benadering waarin de kansgrootte bepaald wordt vanuit de omstandigheden waar de
verdachte weet van heeft, komt mij als uitgangspunt van denken wel juist voor. Daarmee is niet
gezegd dat deze benadering in een overweging tot rechtsregel zou moeten worden verheven. Uw
Raad zou de aan de vaststelling van een aanmerkelijke kans te stellen eisen ook kunnen verhelderen
door in concrete gevallen aan te geven aan de hand van welke omstandigheden de grootte van de
kans bepaald dient te worden. In de onderhavige zaak dient de kansgrootte in deze benadering
bepaald te worden op het moment waarop de verdachte de honden losliet. Tot dat moment had hij
controle. Op dat moment moest hij (in ieder geval) rekening houden met de kans dat er een andere
hond langs zou komen, met de kans dat zijn drie honden die hond in dat geval zouden willen
aanvallen en met de kans dat de honden over het hek zouden (kunnen) springen. Dat zijn
omstandigheden waar de verdachte weet van had en die van belang zijn bij het beantwoorden van
de vraag of het om een (naar ervaringsregels) aanmerkelijk te achten kans ging.

39. De andere vraag in verband met voorwaardelijk opzet waar Uw Raad een overweging aan zou
kunnen wijden (hoe groot dient de kans te zijn om aanmerkelijk te mogen heten) is niet eenvoudig te
beantwoorden. Daarbij betekent een antwoord van Uw Raad op deze vraag niet dat de problemen de
wereld uit zijn. Betoogd kan zelfs worden dat de problemen door dat antwoord pas beginnen, omdat
een verheldering betekent dat scherpere eisen kunnen worden gesteld aan de vaststelling van de
kansgrootte. Van Dijk laat in zijn boek aan de hand van het eerder genoemde HR 20 april 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BL6765, NJ 2010/250 zien hoe bij de vaststelling van de objectieve kansgrootte te
werk kan worden gegaan. Hij selecteert eerst de factoren die bij de berekening van de kans
betrokken moeten worden.25 Hij voert vervolgens een statistische analyse uit waarin hij een tabel
gebruikt waarin de geschatte kans op het intreden van de dood gerelateerd wordt aan de plaats van
de wond (hoofd en borst; buik, rug en nek; schouder, arm en been) alsmede het kaliber van de kogel.
En hij voert een simulatie uit om de bovengrens van de trefkans vast te stellen. Uitkomst is dat hij de
kans dat het slachtoffer door één van beide kogels dodelijk wordt getroffen op 1,5% schat. Het is een
wijze van bewijsvoering waar vermoedelijk niet iedere strafrechtjurist warm voor zal lopen.

40. Een andere mogelijkheid is, dat Uw Raad de benadering waarin opzet de vaststelling van een
objectieve kansgrootte eist (of suggereert), bijstelt. Van Dijk pleit daarvoor.26 Anderen bepleitten
eveneens een andere benadering.27 Ik zal alle argumenten die in de discussie tot dusver zijn
aangevoerd niet herhalen, maar alleen iets zeggen over de argumenten waarvan ik vermoed dat zij
voor Uw Raad zwaar wegen.28 Het eerste argument voor het eisen van een bepaalde kansgrootte is
het argument dat opzet op een, zoals Knigge en Wolswijk het zeggen, ‘reëel bestaande buitenwereld’
betrekking moet hebben.29 De Hullu lijkt in dezelfde richting te denken waar hij stelt dat het belangrijk
is het begrip ‘aanmerkelijk’ niet te zwaar aan te zetten; het duidt volgens hem blijkens de rechtspraak
niet op een ‘waarschijnlijke kans of iets dergelijks, maar meer op een reële kans’.30 Die gedachte
spreekt velen denk ik aan; weinigen zullen er -verwacht ik- behoefte aan hebben opzet op de dood
vast te stellen bij de vrouw die haar buurman tracht dood te bidden.31 Aan deze gedachte kan echter
ook tegemoet worden gekomen met een opzetbegrip dat -in lijn met de formulering van De Hullu- een
reële kans eist. Ook een terugkeer naar de oude definitie, die sprak van een ‘geenszins als
denkbeeldig te verwaarlozen’ kans, zou aan dit argument recht doen en -zo meen ik met Rozemond-
het overwegen waard zijn.32 Het tweede argument voor de eis van een naar algemene
ervaringsregels aanmerkelijk te achten kans is het argument dat een materieelrechtelijke
bewijsdrempel wenselijk is. Dat argument legt naar het mij voorkomt weinig gewicht in de schaal als
de hoogte van die drempel zich niet goed laat bepalen. Via het bewijs blijft de grootte van de kans
daarbij een rol spelen, ook als geen aanmerkelijk te achten kans meer zou worden geëist. Van een
grote kans is eerder aannemelijk dat de verdachte haar heeft aanvaard.

41. Mij zou het aanspreken als Uw Raad in het vervolg voldoende zou achten dat de verdachte een
reële kans bewust heeft aanvaard. Met Rozemond meen ik dat het moeilijk in ons strafrechtelijk
begrippenkader in te passen is dat het aanvaarden van een reële maar niet aanmerkelijke kans
bewuste schuld zou opleveren.33 Aanpassing van het opzetbegrip in deze zin zou, meen ik, voorts
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beter aansluiten bij de wijze waarop Uw Raad opzeteisen feitelijk benadert. De Hullu spreekt van een
‘vrij globale en algemene beoordeling van risico’s’.34 Daarop aansluitend karakteriseren Knigge en
Wolswijk het kansoordeel van de rechter, zo zagen wij, als ‘natte vingerwerk’. De eis dat het om een
reële kans moet gaan verdraagt zich daar goed mee. Ook de omstandigheid dat volgens Uw Raad bij
de vaststelling van opzet ‘betekenis toekomt aan de aard van de gedraging en de omstandigheden
waaronder deze is verricht’ is beter in te passen in een benadering die minder de suggestie wekt dat
een absolute kansgrootte wordt geëist.35 Vermelding verdient ten slotte dat Uw Raad, door te eisen
dat een reële kans bewust wordt aanvaard, de Nederlandse benadering van het opzet weer wat
dichter in de buurt van de Duitse benadering zou brengen.36

42. Slaagt het middel? Het hof overweegt dat de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep heeft
verklaard ‘dat hij op de hoogte was van het eerdere bijtincident en dat hij – door mededeling van zijn
vader, de eigenaar van de honden – wist dat hij de drie honden niet gezamenlijk moest loslaten en
dat hij de honden aangelijnd moest houden indien er in de buurt andere honden waren’. Daaruit kan
worden afgeleid dat de verdachte, door de honden tegelijkertijd en niet aangelijnd uit te laten, een
risico heeft genomen. Maar uit deze vaststellingen volgt niet dat er naar algemene ervaringsregels
een aanmerkelijke kans was dat de drie honden op 25 februari 2015 een andere hond zouden
aanvallen. Het hof baseert de vaststelling van voorwaardelijk opzet mede op ‘het niet opvolgen van
de hem door zijn vader medegedeelde aanbevelingen uit het risico-assessment van dr. M.B.H. Schilder
naar aanleiding van het eerder voorgevallen bijtincident’. Het enkele niet opvolgen van gedragsregels
die ertoe strekken gevaren te voorkomen impliceert echter ook nog niet dat er naar algemene
ervaringsregels een aanmerkelijke kans is dat deze gevaren zich realiseren. Dat Uw Raad daar zo
over denkt kan worden afgeleid uit de rechtspraak betreffende doodslag in het verkeer, in het
bijzonder het eerder genoemde HR 13 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2075, NJ 2016/423.

43. Om vast te kunnen stellen dat er naar algemene ervaringsregels een aanmerkelijke kans was dat
de drie honden op 25 februari 2015 een andere hond zouden aanvallen moet naar het mij voorkomt
meer vaststaan over de grootte van dat risico. Aanwijzingen daaromtrent kunnen worden afgeleid uit
het risico-assessment van de honden (de bewijsmiddelen 7, 8 en 9). Daarin is zoals gemeld
weergegeven dat de risico-inschatting ‘matig tot hoog’ is naar (sommige) honden. Aan die vaststelling
wordt evenwel afbreuk gedaan door een volgende passage, waarin bij elk van de drie honden gesteld
wordt: ‘de kans op bijtincidenten is reëel, maar klein’. Zo bezien doet zich, in relatie tot de vaststelling
van een aanmerkelijke kans, in de eerste plaats de vraag voor of een kans die reëel maar klein is doch
die door de deskundige niet als ‘waarschijnlijk’ is betiteld (los van andere in aanmerking te nemen
factoren) een aanmerkelijke kans op kan leveren.

44. Als wordt aangenomen dat de aanmerkelijkheid van de kans vanuit het perspectief van de
verdachte dient te worden vastgesteld, is voorts van belang of de verdachte met deze informatie
bekend was. Dat kan, naar het mij voorkomt, niet uit de bewijsvoering van het hof worden afgeleid.
De verdachte verklaart ter terechtzitting in eerste aanleg dat hij de aanbevelingen uit de
testverslagen ‘kent’ (bewijsmiddel 6). Uit de bewijsmiddelen volgt evenwel niet dat hij de
aanbevelingen heeft gelezen voorafgaand aan 25 februari 2015, toen hij de honden uitliet. Uit zijn op
die dag afgelegde verklaring volgt dat hij wist dat de honden kort aan de lijn moesten. Uit de
verklaring die de verdachte in hoger beroep heeft afgelegd volgt dat zijn vader had gezegd dat hij de
honden niet in de buurt van andere honden mocht loslaten. Dat hij alle aanbevelingen kende toen hij
de honden uitliet, verklaart de verdachte niet. En uit zijn verklaringen kan evenmin worden afgeleid
dat hij de risicoanalyse kende die aan de aanbevelingen ten grondslag lag. 37

45. Uit de bewijsmiddelen volgen ook geen aanvullende gegevens die aannemelijk maken dat er
vanuit het perspectief van de verdachte naar algemene ervaringsregels een aanmerkelijke kans was
dat de drie honden op 25 februari 2015 een andere hond zouden aanvallen op de wijze die uit de
bewijsmiddelen volgt. Het risico-assessment is op 4 juli 2014 opgemaakt naar aanleiding van een
incident dat zich op 25 januari 2014, dus meer dan een jaar voor het ten laste gelegde feit, had
voorgedaan. Uit de bewijsmiddelen blijkt niets over andere incidenten die zich na 25 januari 2014
zouden hebben voorgedaan. Uit de bewijsmiddelen blijkt ook niets over het aantal keren dat de
verdachte de honden na 25 januari 2014 heeft uitgelaten en de wijze waarop hij de honden bij die
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gelegenheden heeft uitgelaten (aangelijnd of niet).38 Uit de bewijsmiddelen volgt wel dat de verdachte
de honden op 25 februari 2015 op een omheind hondenuitlaatgebied heeft losgelaten. De drie honden
zijn over de omheining gesprongen en hebben de andere hond aangevallen (bewijsmiddel 1). De
bewijsmiddelen bevatten geen informatie over de hoogte van de omheining; daarmee blijft onduidelijk
of vooraf rekening moest worden gehouden met het scenario dat de drie honden daar overheen
zouden springen.39 De bewijsmiddelen maken ten slotte ook niet duidelijk hoe groot de kans was dat
een andere hondenbezitter daar op dat moment (rond 18.30 uur, bewijsmiddel 1) een hond uit zou
laten.

46. Al met al komt het mij voor dat uit de bewijsoverweging van het hof en de gebezigde
bewijsmiddelen niet kan volgen dat er op 25 februari 2015 naar algemene ervaringsregels een
aanmerkelijke kans was dat de drie honden de andere hond op de bewezenverklaarde wijze zouden
aanvallen. Uit die bewijsoverweging en de bewijsmiddelen kan naar het mij voorkomt nog wel volgen
dat van een reële of geenszins als denkbeeldig te verwaarlozen kans sprake was. Dat de verdachte
op de hoogte was van het eerdere bijtincident, wist dat hij de drie honden niet gezamenlijk moest
loslaten en de honden aangelijnd moest houden indien er in de buurt andere honden waren, lijkt mij
in beginsel voldoende om aan te nemen dat de verdachte de kans die zich heeft gerealiseerd niet als
denkbeeldig had mogen verwaarlozen. Inzake het hek is voorts niet aangevoerd dat de verdachte
niet kon verwachten dat de honden over dat hek zouden kunnen springen. Tegen die achtergrond zou
ik er, met enige aarzeling, in deze benadering van de te eisen kansgrootte overheen willen stappen
dat het hof niets heeft vastgesteld over de kans dat de honden over het hek zouden kunnen
springen.

47. Zo Uw Raad van oordeel is dat uit de bewijsmiddelen wel kan volgen dat de kans aanmerkelijk (of
reëel) was, is het de vraag of de verdachte die kans bewust heeft aanvaard. In HR 25 maart 2003, NJ
2003/552 m.nt. Buruma (HIV-I) heeft Uw Raad inzake deze eis het volgende overwogen:

‘Voor de vaststelling dat de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan zulk een kans is
niet alleen vereist dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal
intreden, maar ook dat hij die kans ten tijde van de gedraging bewust heeft aanvaard (op de koop toe
heeft genomen). Uit de enkele omstandigheid dat die wetenschap bij de verdachte aanwezig is dan
wel bij hem moet worden verondersteld, kan niet zonder meer volgen dat hij de aanmerkelijke kans
op het gevolg ook bewust heeft aanvaard, omdat in geval van die wetenschap ook sprake kan zijn
van bewuste schuld.

Van degene die weet heeft van de aanmerkelijke kans op het gevolg, maar die naar het oordeel van
de rechter ervan is uitgegaan dat het gevolg niet zal intreden, kan wel worden gezegd dat hij met
(grove) onachtzaamheid heeft gehandeld maar niet dat zijn opzet in voorwaardelijke vorm op dat
gevolg gericht is geweest.

Of in een concreet geval moet worden aangenomen dat sprake is van bewuste schuld dan wel van
voorwaardelijk opzet zal, indien de verklaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld eventuele
getuigenverklaringen geen inzicht geven omtrent hetgeen ten tijde van de gedraging in de verdachte
is omgegaan, afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval. Daarbij zijn de aard van de
gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht, van belang. Bepaalde gedragingen
kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald
gevolg dat het - behoudens contra-indicaties - niet anders kan zijn dan dat de verdachte de
aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg heeft aanvaard.’

48. Het hof wijst er in de aan het voorwaardelijk opzet gewijde bewijsoverweging op dat de
verdachte heeft ‘verklaard dat hij ook zelf -naar aanleiding van het eerdere bijtincident- van oordeel
was dat hij de honden niet meer tegelijk los had moeten laten’. En verderop wijst het hof meer in het
algemeen op de verklaring die de verdachte in hoger beroep heeft afgelegd. Naar het mij voorkomt
kan echter noch uit deze verklaring, noch uit andere voor het bewijs gebezigde verklaringen van de
verdachte worden afgeleid dat hij de kans dat de drie honden die hij uitliet een andere hond zouden
aanvallen welbewust heeft aanvaard. Uit de verklaring die de verdachte in hoger beroep heeft
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afgelegd spreekt vooral de erkenning dat hij fout zat.

49. Uit het gedrag van de verdachte dat uit de bewijsmiddelen naar voren komt, spreekt naar het mij
voorkomt ook niet dat hij onverschillig stond ten opzichte van het ingetreden gevolg. Daarvan had
wellicht kunnen worden gesproken als hij de honden had losgelaten tijdens een wandeling door een
park op zondagmiddag waar na elke bocht een wandelaar met hond in het gezichtsveld kan komen.
Maar dat is niet het geval dat zich hier voordeed. De verdachte heeft de drie honden op een omheind
hondenuitlaatgebied losgelaten, waar zich geen andere honden bevonden. Dat is, zo kan met
wijsheid achteraf worden vastgesteld, mede gelet op de ontoereikende hoogte van het hek,
onvoorzichtig geweest. Maar onvoorzichtigheid is geen opzet. Naar het mij voorkomt kan uit de feiten
en omstandigheden die het hof noemt (het niet opvolgen van de aanbevelingen uit het risico-
assessment, de ervaringen met de drie honden bij het eerdere bijtincident waarvan de verdachte op
de hoogte was en de verklaringen van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep) niet volgen dat
de verdachte ‘willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de drie honden een
andere hond zouden bijten en daardoor beschadigen’.

50. Het derde middel slaagt.

51. Het vierde middel (door de steller abusievelijk wederom als derde middel genummerd) richt zich
tegen de verbeurdverklaring van de drie honden. Ik bespreek dit middel voor het geval Uw Raad van
oordeel is dat het derde middel niet slaagt.

52. Het hof heeft de verbeurdverklaring van de honden als volgt gemotiveerd.

‘De na te melden in beslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, zoals vermeld op de aan
dit arrest gehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen, zijn vatbaar voor verbeurdverklaring, nu
dit voorwerpen betreffen met behulp van welke het onder 2 bewezen feit is begaan en de verdachte
samen met de eigenaar van de honden (zijn vader) verantwoordelijk was voor het uitlaten van de
honden en de eigenaar wist dat de verdachte regelmatig de honden uitliet, zodat hij redelijkerwijs
had kunnen vermoeden dat de verdachte de honden onaangelijnd en gelijktijdig zou laten los lopen.
Het hof zal deze voorwerpen daarom verbeurd verklaren. Het verweer van de raadsman, dat een
hond niet vatbaar is voor verbeurdverklaring omdat het geen voorwerp is, wordt gelet op het
bepaalde in artikel 33a lid 4 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 3:2a lid 2 van Burgerlijk
Wetboek, door het hof verworpen.’

53. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman in verband
met de mogelijkheid van verbeurdverklaring aangevoerd:

‘Met betrekking tot het beslag is onduidelijk welk criterium de advocaat-generaal hanteert. Verdachte
is geen eigenaar van de honden, dus is het tweede lid van toepassing. Het komt er dan op neer dat
de vader wist dat de honden uitgelaten zouden worden. Daarover zit onvoldoende in het dossier. De
vader van cliënt heeft daarover geen verklaring afgelegd. We weten niet of hij er iets van wist of
toestemming heeft gegeven. Hij is de eigenaar van de hond. De honden mogen dan ook niet verbeurd
worden verklaard. Het is ook de vraag of een hond een zaak of een voorwerp is. Die vraag moet uw
hof beantwoorden. Daarnaast dient het voorwerp te zijn gebruikt bij het plegen van het strafbare feit.
Daar wringt het. Het strafbare feit is gepleegd door handelingen van cliënt, namelijk door het niet
aanlijnen van de honden en het onvoldoende toezicht houden en dus niet door het gebruik maken
van de honden.

Voorts ben ik van oordeel dat in geval van de vraag of verbeurdverklaring redelijk is bij een hond
andere criteria moeten worden aangelegd, het gaat dan om levende dieren waaraan mensen gehecht
zijn. Uit het rapport blijkt dat de honden in beginsel niet gevaarlijk zijn, er staan slechts
aanbevelingen in waardoor de honden minder gevaarlijk zijn. Concluderend ben ik van oordeel dat de
honden niet verbeurd moeten worden verklaard, maar aan de eigenaar, aan de vader van cliënt,
dienen te worden teruggegeven.’

54. De steller van het middel is van mening dat de verbeurdverklaring ontoereikend gemotiveerd is
omdat op basis van de omstandigheid dat de eigenaar wist dat de verdachte de honden regelmatig
uitliet niet kan worden geconcludeerd dat de eigenaar ook had kunnen vermoeden dat de verdachte
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de honden onaangelijnd en gelijktijdig los zou laten (en daarmee het feit zou plegen). Dat zou te meer
klemmen nu het hof de bewezenverklaring mede heeft doen steunen op het niet door de verdachte
opvolgen van de door zijn vader (de eigenaar) aan hem meegedeelde aanbevelingen uit het risico-
assessment.

55. Naar het mij voorkomt kan het middel niet tot cassatie leiden wegens gebrek aan belang. In HR 12
februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1897 heeft Uw Raad overwogen dat de verdachte geen rechtens
te respecteren belang had bij de klacht dat de verbeurd verklaarde voorwerpen haar niet
toebehoorden: ‘Verbeurdverklaring van voorwerpen die een verdachte niet (zouden) toebehoren als
bedoeld in art. 33a Sr treft hem immers niet in zijn vermogen.’40 In deze zaak ligt het in zoverre anders
dat de klacht er van uit gaat dat de voorwerpen aan een derde toebehoren, en betoogd wordt
waarom aan de voorwaarden voor verbeurdverklaring niet is voldaan. Ook in deze zaak kan evenwel
worden gesteld dat de verbeurdverklaring van de honden de verdachte niet treft in zijn vermogen. En
dat is het rechtens te respecteren belang dat in deze context in aanmerking dient te worden
genomen, naar het mij voorkomt.

56. Het vierde middel faalt.

57. Het eerste middel leidt niet tot cassatie. Het tweede en vierde middel falen. Het derde middel
slaagt. Het eerste en vierde middel kunnen met de aan artikel 81 lid 1 RO ontleende motivering
worden afgedaan. Ambtshalve heb ik, afgezien van mijn opmerking over de kwalificatie van feit 1,
geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak aanleiding dienen te
geven.

58. Als aangegeven meen ik dat het alleen derde middel slaagt. Indien Uw Raad tot dezelfde slotsom
komt, vraagt de formulering van de terugwijzingsopdracht de aandacht. Het hof heeft aangenomen
dat feit 1 en feit 2 in meerdaadse samenloop zijn begaan.41 Het is, in gevallen waarin voor
overtredingen afzonderlijk straf is opgelegd en geen middelen betreffende deze overtredingen zijn
voorgesteld dan wel slagen, geen regel dat deze opgelegde straffen buiten de terugwijzingsopdracht
worden gehouden.42 Het hof heeft in het onderhavige geval ter zake van het onder 1 bewezen
verklaarde evenwel geen straf opgelegd. Denkbaar is, in beginsel, deze voor de verdachte gunstige
beslissing in stand te laten. In de rechtspraak van Uw Raad zijn elementen terug te vinden die voor de
verdachte gunstige beslissingen tot op zekere hoogte beschermen. Zo heeft zich de gewoonteregel
ontwikkeld dat in zaken met cumulatief tenlastegelegde feiten het door de verdachte zonder enige
beperking ingestelde beroep in cassatie wordt opgevat als niet te zijn gericht tegen de vrijspraak van
een cumulatief ten laste gelegd feit.43 In de onderhavige zaak kan het cassatieberoep echter moeilijk
worden opgevat als niet te zijn gericht tegen de veroordeling ter zake van feit 1. Namens de
verdachte zijn middelen ingediend die de bewezenverklaring en kwalificatie ter zake van dat feit
betreffen. Mede tegen die achtergrond en tevens gelet op de nauwe samenhang tussen beide feiten
ligt het naar het mij voorkomt in de rede ook de beslissing tot toepassing van art. 9a Sr bij het eerste
feit te vernietigen.

59. Verder vragen de beslissing op de vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1] en de
opgelegde schadevergoedingsmaatregel de aandacht. Zoals aangegeven heeft het hof die vordering
toegewezen en de schadevergoedingsmaatregel opgelegd in verband met het onder 1 en het onder 2
bewezen verklaarde. In het geval de terugwijzingsopdracht tot de beslissingen ter zake van feit 2 en
de toepassing van art. 9a Sr ter zake van feit 1 wordt beperkt, blijft de toewijzing van de vordering
van de benadeelde partij in verband met het onder 1 bewezen verklaarde feit in stand.44 Het ligt naar
het mij voorkomt in de rede om ook de schadevergoedingsmaatregel die (mede) wegens feit 1 is
opgelegd in dat geval buiten de terugwijzingsopdracht te houden. Dat brengt mee dat het hof zich na
terugwijzing niet meer over de vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1] en over de
oplegging van een schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van haar zou behoeven te buigen. Die
beslissingen verkrijgen dan door de uitspraak van Uw Raad kracht van gewijsde. Een precedent kan
worden gevonden in HR 21 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH5188.45

60. Deze conclusie strekt tot:

 vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de kwalificatie van het onder
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1 bewezen verklaarde, de beslissing tot toepassing van art. 9a Sr ter zake van het onder 1 bewezen
verklaarde en de beslissingen ter zake van het onder 2 ten laste gelegde, in welke vernietiging niet is
begrepen de beslissing op de vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1] en de opgelegde
schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van [betrokkene 1] ;

 verbetering van de kwalificatie van het onder 1 bewezen verklaarde in: ‘geen voldoende zorg
dragen voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier, driemaal
gepleegd’;

 terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak wat betreft de
strafoplegging ter zake van het onder 1 bewezen verklaarde en de beslissingen ter zake van het
onder 2 ten laste gelegde op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan en

 verwerping van het beroep voor het overige. 46

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Vgl. HR 26 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK2094, NJ 2010/512 (overwegingen over de
ontvankelijkheid van het cassatieberoep niet opgenomen in de publicatie in de NJ) alsmede recentelijk
HR 28 november 2017, nr. 16/02479.

Vgl. Kamerstukken II 1997-1998, 26 027, nr. 3, p. 26.

Vgl. impliciet HR 30 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:2410, waarin -zo kan uit de conclusie worden
afgeleid- de verbeurdverklaring was uitgesproken ter zake van andere bewezen verklaarde strafbare
feiten. Zie ook HR 7 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR4195, waarin de maatregel van onttrekking
aan het verkeer van een vuurwapen kennelijk was opgelegd ter zake van het eveneens bewezen
verklaarde misdrijf.

Vgl. de conclusie van AG Bleichrodt voor HR 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3219 (81 RO).

Zie HR 3 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3203, NJ 2015/460.

Vgl. HR 11 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1310 en HR 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2873.

Vgl. HR 1 november 1983, ECLI:NL:HR:1983:AB7773, NJ 1984/276 m.nt. Van Veen.

Vgl. H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, derde deel, 1882, p. 176.

Art. 311 Sr stelt een hoger strafmaximum op diefstal van vee uit de weide. Dat was een uitvloeisel
van het voornemen van de wetgever ‘bijzondere bescherming (te verlenen) aan sommige voorwerpen,
die aan de openbare trouw zijn overgelaten’. Smidt, a.w., tweede deel, p. 475.

Zo begrijp ik ook Machielse in Noyon/Langemeijer/Remmelink, aant. 2 bij art. 425 Sr, actueel t/m 26
mei 2015. Machielse lijkt uit de omstandigheid dat een hond eerder schapen of lammeren heeft
doodgebeten te willen afleiden dat het om een gevaarlijk dier gaat. Het doodbijten van schapen en
lammeren was aan de orde in HR 28 februari 1989, NJ 1990/8.

Het hof maakt bij de bewijsmiddelen geen onderscheid naar feit 1 en feit 2. Alle bewijsmiddelen zijn
daarmee, naar het mij voorkomt, aan de bewezenverklaring van beide feiten ten grondslag gelegd.

Daar kan eventueel ook nog bij worden betrokken dat de aanleiding tot het risico-assessment, zoals
uit andere bewijsmiddelen blijkt, gelegen was in een eerder incident (bewijsmiddelen 4 en 5 met
name). Dat het moet gaan om een beoordeling ex ante kan duidelijk worden afgeleid uit HR 22 juni
2010, ECLI:NL:HR:2010:BM3642, NJ 2010/378, rov. 3.3.

HR 24 juni 2003,ECLI:NL:HR:2003:AF8058, NJ 2003/555 (HIV-II); HR 18 januari 2005,
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ECLI:NL:HR:2005:AR1860, NJ 2005/154 m.nt. De Jong (HIV-III, vervolg op HIV-I) en HR 20 februari
2007, ECLI:NL:HR:2007:AY9659, NJ 2007/313 m.nt. Buruma (HIV-IV).

Vgl. de conclusie bij HR 22 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM3642, NJ 2010/378, ov. 8.

J. de Hullu, Materieel strafrecht, zesde druk, Deventer 2015, p. 240.

G. Knigge en H.D. Wolswijk, Het materiële strafrecht, vijftiende druk, Deventer 2015, p. 121.

A.A. van Dijk, Opzet, kans en keuzes. Een analyse van doodslag in het verkeer, Zutphen 2017, p. 369.

A.w., p. 359.

A.w., p. 360.

Knigge en Wolswijk, a.w., p. 119-120.

A.w., p. 380.

A.w., p. 383.

A.w., p. 385.

A.w., p. 395-396.

A.w., p. 384 e.v..

A.w., p. 347-357.

Vgl. onder meer D.H. de Jong en M. Kessler, ‘De HIV-test voor het voorwaardelijk opzet en andere
leerstukken’, NJB 2002, p. 2230-2237; K. Rozemond, De methode van het materiële strafrecht, tweede
druk, Nijmegen 2011, p. 66-67. Zelf heb ik eerder aangegeven dat en waarom het standpunt van De
Jong en Kessler mij aanspreekt (noot onder HR 10 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3460, NJ
2012/503), maar ik zal dat in de tekst niet herhalen.

Zie voor een bespreking van andere argumenten Van Dijk, a.w., p. 347-357.

A.w., p. 118.

A.w., p. 241-242.

Vgl. de conclusie van A-G Knigge bij HR 18 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4871, ov. 14; een wat
andere oplossing kiest Van Dijk, a.w., p. 350-351.

A.w., p. 67. Zo begrijp ik ook Machielse, ‘Een goede afloop’, in: A. Dijkstra e.a. (red.), Het roer recht
(liber amicorum Wim Vellinga en Feikje Vellinga-Schootstra), Zutphen 2013, p. 263.

A.w., p. 67.

A.w., p. 240-241.

Vgl. HR 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ 2003/552 m.nt. Buruma, rov. 3.6.

Daar volstaat dat het gevolg als ‘mogelijk en niet geheel onwaarschijnlijk’ te onderkennen is. Vgl.
bijvoorbeeld BGH, Urteil vom 09.02.2017 – Aktenzeichen 3 StR 415/16: ‘Bedingt vorsätzliches Handeln
setzt voraus, dass der Täter den Eintritt des tatbestandlichen Erfolges als möglich und nicht ganz fern
liegend erkennt, weiter, dass er ihn billigt oder sich um des erstrebten Zieles willen mit der
Tatbestandsverwirklichung zumindest abfindet’.

Uit bewijsmiddel 5 volgt eerder het tegendeel, verdachte verklaart daarin: ‘ik heb alleen gehoord
wat mijn vader zei’.

Het hof overweegt in de context van het ‘beslag’ wel dat ‘de verdachte regelmatig de honden uitliet’.

De verklaring die de verdachte blijkens het daarvan opgemaakte proces-verbaal in hoger beroep ter
terechtzitting heeft afgelegd, biedt wel enige informatie. De verdachte spreekt over een hek ter
hoogte van 1,60 meter.

Vgl. ook HR 12 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1173.

Vgl. de vermelding van art. 62 Sr onder de ‘Toepasselijke wettelijke voorschriften’.

In HR 7 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6936, NJ 2010/574 m.nt. Mevis was voor drie
overtredingen ter zake waarvan de Hoge Raad de strafoplegging had vernietigd telkens hechtenis
voor de duur van twee weken opgelegd; het hof had ook voor deze feiten opnieuw een straf moeten
bepalen. In HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1416 waren voor de beide overtredingen ter zake
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46

waarvan de Hoge Raad de straf had vernietigd twee werkstraffen van 10 uur opgelegd, voor één van
beide overtredingen was daarenboven een ontzegging van de rijbevoegdheid van drie maanden
opgelegd.

Vgl. HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1610, rov. 2.2.

Vgl. HR 21 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2942.

Aangetekend zij daarbij dat de beslissing inzake de schadevergoedingsmaatregel gewoonlijk wel
begrepen is in de vernietiging van een uitspraak ‘wat betreft de strafoplegging’; vgl. HR 26 november
2013, ECLI:NL:HR:2013:1430, NJ 2014/42 alsmede A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, achtste
druk, Deventer 2015, p. 126-127. Zie HR 27 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:132, NJ 2015/346 m.nt.
Keulen voor een geval waarin de Hoge Raad met het oog op de belangen van de benadeelde partijen
hierop een uitzondering maakte.

Ingevolge deze terugwijzingsopdracht dient het hof, indien het na terugwijzing niet zou komen tot
toepassing van art. 9a Sr ter zake van feit 1, op de voet van art. 62 lid 1 Sr voor elk van de drie
overtredingen afzonderlijk een straf op te leggen.

58



Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 19-03-2019

Datum publicatie 19-03-2019

Zaaknummer 18/01193

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:82 
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2018:679, (Gedeeltelijke) vernietiging met
terugwijzen 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Doodslag en poging doodslag in verkeer door als bestuurder van bedrijfsauto ’s
nachts zonder geldig rijbewijs en onder invloed van alcohol op weg, waar
maximumsnelheid van 80 km per uur geldt, te rijden en motor aan te rijden, ten
gevolge waarvan bestuurster motor komt te overlijden en passagier motor zwaar
lichamelijk letsel oploopt, art. 287 Sr. Toereikend bewijs voorwaardelijk opzet op
dood motorrijder en haar passagier? HR herhaalt relevante overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2003:AE9049 m.b.t. voorwaardelijk opzet op de dood.
Bewijsvoering houdt m.b.t. gedragingen van verdachte t.t.v. bewezenverklaarde
feiten in dat hij onder invloed van grote hoeveelheid alcohol was, dat hij niet
beschikte over rijbewijs voor categorie B en dat hij met aanzienlijk hogere snelheid
reed dan door hem niet waargenomen motor. Niet gebleken is dat verdachte aldaar
geldende maximumsnelheid heeft overschreden, terwijl ook geen nadere
vaststellingen zijn gedaan m.b.t. rijgedrag. ’s Hofs kennelijk oordeel dat voormelde
gedragingen van verdachte naar hun uiterlijke verschijningsvorm moeten worden
aangemerkt als zozeer gericht op dood van personen op motor dat het niet anders
kan zijn dan dat verdachte aanmerkelijke kans daarop bewust heeft aanvaard, is
niet toereikend gemotiveerd. Dat Hof heeft vastgesteld dat, voordat verdachte de
weg op ging, hij vanwege zijn alcoholgebruik is gewaarschuwd om niet te gaan
rijden alsmede dat hij eerder terecht heeft gestaan wegens rijden onder invloed,
maakt dat niet anders. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2019-0073 
NJ 2019/150 
RvdW 2019/427 
TPWS 2019/56 
NBSTRAF 2019/114 

Uitspraak

19 maart 2019

Strafkamer

ECLI:NL:HR:2019:384
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2.1.

2.2.

nr. S 18/01193

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 20 februari
2018, nummer 20/000033-17, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1972.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R. Wouters, advocaat te Middelburg, bij
schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan
deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden
uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder 1 en 2 ten laste
gelegde en de strafoplegging, en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof 's-Hertogenbosch
teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2. Bewezenverklaring en bewijsvoering

Ten laste van de verdachte is, voor zover in cassatie van belang, bewezenverklaard dat hij:

"1. op 23 juli 2016 te Noordgouwe, gemeente Schouwen-Duiveland, [slachtoffer 1] Opzettelijk van
het leven heeft beroofd, door (met dat opzet) die [slachtoffer 1] , bestuurster van een motorfiets,
met een motorvoertuig (van achteren) met aanzienlijk snelheidsverschil aan te rijden, terwijl hij,
verdachte, een ((zeer) grote) hoeveelheid alcoholhoudende drank had genuttigd en hij, verdachte,
niet in het bezit was van een rijbewijs (categorie B);

2. op 23 juli 2016 te Noordgouwe, gemeente Schouwen-Duiveland, ter uitvoering van het door
verdachte voorgenomen misdrijf om [slachtoffer 2] Opzettelijk van het leven te beroven, door (met
dat opzet) die [slachtoffer 2] , mede-opzittende van een motorfiets, met een motorvoertuig (van
achteren) met aanzienlijk snelheidsverschil aan te rijden, terwijl hij, verdachte, een ((zeer) grote)
hoeveelheid alcoholhoudende drank had genuttigd en hij, verdachte, niet in het bezit was van een
rijbewijs (categorie B), terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid."

Het Hof heeft het vonnis van de Rechtbank bevestigd met aanvulling van gronden. De Rechtbank
heeft ten aanzien van de bewezenverklaring het volgende overwogen:

"Op zaterdag 23 juli 2016 vond omstreeks 03.30 uur 's nachts een ongeval plaats op de
Kloosterweg te Noordgouwe, waarbij een bedrijfsauto met kenteken [kenteken] en een motor
betrokken waren. De bestuurster van de motor, [slachtoffer 1] , kwam bij dit ongeval om het leven.
De passagier die achterop de motor zat, [slachtoffer 2] , raakte ernstig gewond.

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij degene was die ten tijde van het ongeval als
bestuurder in de bedrijfsauto met voornoemd kenteken reed. Ook heeft hij verklaard bekend te
zijn met de Kloosterweg en daar met enige regelmaat te rijden. Van het ongeval kan hij zich niets
meer herinneren. Ook bij de politie heeft verdachte verklaard dat hij zich niets van het ongeval kon
herinneren. Verder verklaarde hij zijn rijbewijs voor categorie B nooit te hebben aangevraagd en
opgehaald. Uit de informatiesystemen van de politie kwam naar voren dat het rijbewijs van
verdachte slechts was voorzien van de categorie AM.

Verdachte is na het ongeval naar de spoedeisende hulp gebracht. Bij opname in het ziekenhuis
werd er in het bloed van verdachte een alcoholpromillage van 2,5 vastgesteld. Volgens de uitbater
van café [B] in Zonnemaire heeft verdachte die avond daar aan de bar een paar biertjes

1 Geding in cassatie
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gedronken. Hij is tussen 19.30 en 20.00 uur weggegaan, omdat hij naar een feest moest. Getuige
[getuige 1] verklaarde dat verdachte vervolgens in café [A] in Zierikzee een stuk of vier flesjes pils
heeft gedronken en ongeveer zes Bacardi Cola. Zij merkte dat verdachte dronken was aan zijn
taal en het feit dat hij agressiever reageerde. Daarop heeft zij tegen hem gezegd dat hij niet naar
huis moest rijden maar bij haar kon blijven slapen, omdat het niet verantwoord was om naar huis
te rijden. Verdachte reed vervolgens zelf weg. Ook getuige [getuige 3] verklaarde dat verdachte in
café [A] al gewaarschuwd was om niet te gaan rijden, omdat hij te veel gedronken had. Hij had
verdachte rond 20.30 uur die avond bij café [A] zien binnenkomen en die avond een stuk of zeven
flessen bier zien drinken en later een stuk of zes Bacardi Cola, met een ruim bemeten aandeel
Bacardi daarin. Verdachte zei dat hij in de auto zou blijven slapen. Gezien de hoeveelheid alcohol
die verdachte had gedronken, was het volgens [getuige 3] niet verantwoord dat verdachte zou
gaan rijden.

Naar aanleiding van het ongeval werd een onderzoek op de plaats van het ongeval uitgevoerd.
Hieruit kwam naar voren dat de Kloosterweg op de plaats van het ongeval een recht wegverloop
had. De weg verkeerde in normale staat van onderhoud en was niet beschadigd. Het weer was
ter plaatse helder en droog. Ten aanzien van de toedracht van het ongeval is geconcludeerd dat
de auto voorbij het kruispunt van de Kloosterweg met de St. Jooststraat met de voorzijde op de
achterzijde van de motor is gebotst. Gelet op de aanzienlijke schade aan de achterzijde van de
motor is er sprake geweest van een aanzienlijk snelheidsverschil tussen de beide voertuigen.

Tijdens het voertuigonderzoek bleek dat de achterlamp van de motor volledig was vernield. Bij
onderzoek bleek wel dat de contactpunten van deze lamp bij het onder spanning zetten van het
systeem met een externe stroombron direct stroomspanning leverden. Hieruit bleek dat de
verlichting op het moment van de botsing was ingeschakeld. Of de betreffende lamp daadwerkelijk
licht uitstraalde op het moment van het ongeval is niet vast te stellen. Getuige [getuige 2] heeft in
dit kader verklaard dat het achterlicht van de motor van [slachtoffer 1] niet bleek te werken toen
[slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] wilden vertrekken vanuit het verenigingsgebouw van de motorclub
waar zij die avond waren. Ze zijn daarom samen op de motor van [slachtoffer 2] naar huis
gereden. Hij heeft ze zien wegrijden en weet zeker dat het achterlicht van deze motor normaal
functioneerde. Gelet op de verklaring van getuige [getuige 2] gaat de rechtbank er dan ook vanuit
dat het achterlicht van de motor brandde op het moment dat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]
vertrokken van de club en dat dit op het moment van het ongeval nog steeds zo was.

Door een forensisch arts is vastgesteld dat [slachtoffer 1] niet op natuurlijke wijze is overleden als
gevolg van een verkeersongeval. De waarnemingen zijn passend bij een schedelbasisfractuur. Bij
[slachtoffer 2] bleek sprake te zijn van meerdere ernstige en uitgebreide letsels, verspreid over
het lichaam, waarvoor een spoedopname en operatief ingrijpen noodzakelijk was. De letsels
betroffen een botbreuk aan de schedel (schedelbasisfractuur) met daarbij bloedingen in en om de
hersenen met een forse hersenkneuzing, botbreuken aan een nekwervel, een borstwervel en de
rechterenkel, een gebroken rib en een forse kneuzing van de linker elleboog. Geconcludeerd werd
dat sprake was van hersenletsel en meerdere botbreuken, die een operatie en een uitgebreide
behandeling en revalidatie nodig maakten en waarbij de uiteindelijke genezing nog onbekend is.

De rechtbank stelt, gelet op het voorgaande, vast dat verdachte die nacht in de bij het ongeval
betrokken auto heeft gereden onder invloed van een zeer grote hoeveelheid alcohol en zonder
rijbewijs voor categorie B en daarbij met een aanzienlijk snelheidsverschil achterop de motor is
gereden. Het dossier bevat naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten
om vast te kunnen stellen met welke snelheid verdachte heeft gereden, anders dan dat deze
snelheid aanzienlijk hoger was dan die van de motor. Gelet op het voorgaande gaat de rechtbank
er, bij gebreke van een verklaring van verdachte hieromtrent, vanuit dat verdachte de motor niet
heeft gezien en dus ook zijn snelheid niet daarop heeft aangepast.

Is er sprake van doodslag en poging tot doodslag?

Aan de rechtbank ligt de vraag voor of er wettig en overtuigend bewijs is voor doodslag en poging
tot doodslag, zoals primair onder 1 en 2 is tenlastegelegd. Daartoe is vereist dat er bij verdachte
sprake is geweest van opzet op de dood van de slachtoffers.

De rechtbank stelt voorop dat niet is gebleken dat verdachte de intentie heeft gehad om
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[slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] van het leven te beroven. Van opzet op de dood kan echter ook
sprake zijn als men zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat de
slachtoffers komen te overlijden (voorwaardelijk opzet). Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge
Raad is voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg aanwezig indien de verdachte zich willens en
wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dat gevolg zal intreden. De
beantwoording van de vraag of de gedraging 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 gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht. Het zal moeten
gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.

Voor de vaststelling dat een verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan die
aanmerkelijke kans is niet alleen vereist dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke
kans dat het gevolg zal intreden, maar ook dat hij die kans ten tijde van de gedraging bewust
heeft aanvaard (op de koop toe heeft genomen). Uit de enkele omstandigheid dat die wetenschap
bij de verdachte aanwezig is dan wel bij hem moet worden verondersteld, kan niet zonder meer
volgen dat hij de aanmerkelijke kans op het gevolg ook bewust heeft aanvaard, omdat in geval
van die wetenschap ook sprake kan zijn van bewuste schuld.

Van degene die weet heeft van de aanmerkelijke kans op het gevolg, maar die ervan is uitgegaan
dat het gevolg niet zal intreden, kan wel worden gezegd dat hij met (grove) onachtzaamheid heeft
gehandeld maar niet dat zijn opzet in voorwaardelijke vorm op dat gevolg gericht is geweest.

Of in een concreet geval moet worden aangenomen dat sprake is van bewuste schuld dan wel van
voorwaardelijk opzet op doodslag zal, indien de verklaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld
eventuele getuigenverklaringen geen inzicht geven omtrent hetgeen ten tijde van de gedraging in
de verdachte is omgegaan, afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval. Daarbij zijn
de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht, van belang.
Bepaalde gedragingen kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo
zeer gericht op een bepaald gevolg dat het – behoudens contra-indicaties - niet anders kan zijn
dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg heeft aanvaard. (Vgl.
o.a. Hoge Raad 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ 2003, 552.)

Voor wat betreft zeer gevaarlijke gedragingen in het verkeer heeft de Hoge Raad in een eerder
arrest overwogen dat deze onder omstandigheden doodslag kunnen opleveren, met dien
verstande dat in een geval waarin de gebezigde bewijsmiddelen nopen tot de gevolgtrekking dat
de verdachte door zijn handelwijze ook zelf aanmerkelijk levensgevaar heeft gelopen, de rechter
in zijn oordeel dient te betrekken dat - behoudens aanwijzingen voor het tegendeel - naar
ervaringsregels niet waarschijnlijk is dat de verdachte de aanmerkelijke kans dat (bijvoorbeeld)
een frontale botsing met een auto zal plaatsvinden, en hij als gevolg van zijn gedraging zelf het
leven zal verliezen, eveneens op de koop toe neemt. (Vgl. Hoge Raad 15 oktober 1996, NJ 1997,
199; Hoge Raad 5 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ1668, NJ 2006, 663.)

Uit voormelde bewijsmiddelen blijkt dat verdachte op 23 juli 2016 's nachts onder invloed van een
zeer grote hoeveelheid alcohol en zonder over een rijbewijs voor categorie B te beschikken, is
gaan rijden en daarbij met aanzienlijk snelheidsverschil achterop een motor is gereden.

Het is een feit van algemene bekendheid dat door een overmatig gebruik van alcohol het
reactievermogen afneemt, de waarneming slechter wordt en het moeilijker wordt om recht te
blijven rijden. Het risico op een ongeval neemt aanzienlijk toe. Gelet op de soort weg waarop
verdachte reed (een 80 kilometer weg), in aanmerking genomen dat verdachte 's nachts reed en
ook uitgaande van een situatie waarin verdachte zich aan de maximumsnelheid heeft gehouden,
neemt voorts het risico toe dat een dergelijk ongeval een dodelijke afloop kent. Daarbij is een
eenzijdig ongeval waarbij de bestuurder zelf gewond raakt of komt te overlijden ook zeer wel
mogelijk. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat het rijgedrag van verdachte een
aanmerkelijke kans op het overlijden van zichzelf en medeweggebruikers oplevert.

De rechtbank ziet zich vervolgens gesteld voor de vraag of door verdachte deze kans ten tijde van
de gedraging bewust is aanvaard (op de koop toe is genomen).

De rechtbank heeft uit de verklaringen van verdachte, zowel bij de politie als ter terechtzitting,
slechts een zeer beperkt beeld kunnen krijgen van hetgeen in verdachte is omgegaan ten tijde
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van de hem verweten gedraging. De rechtbank zal zich dan ook voornamelijk moeten verlaten op
de uiterlijke verschijningsvormen van die gedraging en de omstandigheden waaronder die heeft
plaatsgevonden. In dat verband kent de rechtbank betekenis toe aan hetgeen zich heeft
afgespeeld voordat verdachte na het verlaten van café [A] in Zierikzee in de auto stapte en de
getuigenverklaringen van [getuige 1] en [getuige 3] hieromtrent. Hieruit blijkt dat verdachte is
gewaarschuwd om niet te gaan rijden en erop is gewezen dat het niet verantwoord was om naar
huis te rijden, gelet op de door hem genuttigde hoeveelheden alcohol. De waarschuwing werd
gegeven in combinatie met het aanbod om bij [getuige 1] te blijven slapen. In dat kader merkt de
rechtbank ook op dat verdachte, zoals blijkt uit de justitiële documentatie, al drie keer door de
politierechter is veroordeeld voor het rijden onder invloed. Verdachte heeft ter terechtzitting
verklaard bij al deze zittingen, waarvan het de rechtbank ambtshalve bekend is dat bij die
gelegenheid de gevaren van het rijden onder invloed en de mogelijke onomkeerbare gevolgen
daarvan steeds indringend aan een verdachte worden voorgehouden, aanwezig te zijn geweest.
Door de politierechter zijn onder andere langdurige onvoorwaardelijke rijontzeggingen opgelegd.
Ondanks al deze waarschuwingen, waaronder heel gericht en concreet die van getuige [getuige 1]
vlak voorafgaand aan het vertrek van verdachte uit café [A] , is verdachte toch weer met een zeer
grote hoeveelheid alcohol op in de auto gestapt, terwijl het donker was en verdachte nog een
aanzienlijke afstand moest rijden over onder andere een provinciale weg waar de
maximumsnelheid 80 kilometer per uur is.

Uit het handelen van verdachte kan niet anders volgen dan dat hij zich niet heeft bekommerd om
de mogelijke gevolgen daarvan voor zichzelf en andere verkeersdeelnemers. Verdachte had,
voordat hij ging rijden, dermate veel alcohol gedronken dat hij niet meer in staat moest worden
geacht zijn auto naar behoren te besturen en hij heeft zich aldus willens en wetens blootgesteld
aan de aanmerkelijke kans dat zijn handelen de dood van een andere verkeersdeelnemer tot
gevolg zou kunnen hebben. Een dergelijk gevolg heeft verdachte op de koop toe genomen.

De conclusie van het voorgaande is dat verdachte met zijn handelen opzet in de hiervoor vermelde
zin heeft gehad op de dood van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] ."

Het Hof heeft deze bewijsmotivering als volgt aangevuld:

"Ten aanzien van het verweer van de raadsman met betrekking tot de gelijkwaardigheid van de bij
het ongeval betrokken voertuigen en de betekenis daarvan voor het voor doodslag vereiste
voorwaardelijke opzet, overweegt het hof dat gelet op de feiten en omstandigheden zoals die
door de rechtbank zijn vastgesteld, het opzet van verdachte is gelegen in het handelen van
verdachte voorafgaand aan de fatale botsing tussen de bedrijfsauto van verdachte en de motor
met daarop de slachtoffers [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] . Alhoewel de vraag of een motorrijder
moet worden aangemerkt als een zwakkere verkeersdeelnemer in het licht van voorgaande geen
verdere bespreking behoeft, merkt het hof ten overvloede op dat, anders dan de raadsman heeft
gesteld, een motorrijder wel degelijk bestempeld kan worden als een 'zwakkere'
verkeersdeelnemer in die zin dat bestuurders van een dergelijk voertuig vanwege de kleinere
massa en de beperktere veiligheidsvoorzieningen kwetsbaarder zijn bij verkeersongelukken dan
de bestuurders van auto's."

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring onder 1 en 2 ten aanzien van het opzet onvoldoende
met redenen is omkleed.

Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. Voorwaardelijk
opzet op een bepaald gevolg - zoals hier de dood - is aanwezig indien de verdachte bewust
de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat dat gevolg zal intreden.

De beantwoording van de vraag of een gedraging de aanmerkelijke kans op een bepaald

3 Beoordeling van het eerste middel
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gevolg in het leven roept, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij
betekenis toekomt aan de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is
verricht. Er is geen grond de inhoud van het begrip 'aanmerkelijke kans' afhankelijk te stellen
van de aard van het gevolg. Het moet gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels
aanmerkelijk is te achten.

In zijn arrest van 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049 heeft de Hoge Raad overwogen
dat wat betreft de vraag of sprake is van bewuste aanvaarding van een aanmerkelijke kans
heeft te gelden dat uit de enkele omstandigheid dat de verdachte wetenschap heeft van de
aanmerkelijke kans dat het gevolg zal intreden, niet zonder meer kan volgen dat hij de
aanmerkelijke kans op het gevolg ook bewust heeft aanvaard, omdat ook sprake kan zijn
van bewuste schuld. Van degene die weet heeft van de aanmerkelijke kans op het gevolg,
maar die naar het oordeel van de rechter ervan is uitgegaan dat het gevolg niet zal intreden,
kan wel worden gezegd dat hij met (grove) onachtzaamheid heeft gehandeld maar niet dat
zijn opzet in voorwaardelijke vorm op dat gevolg gericht is geweest.

Of in een concreet geval moet worden aangenomen dat sprake is van bewuste schuld dan
wel van voorwaardelijk opzet zal, indien de verklaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld
eventuele getuigenverklaringen geen inzicht geven omtrent hetgeen ten tijde van de
gedraging in de verdachte is omgegaan, afhangen van de feitelijke omstandigheden van het
geval. Daarbij zijn de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is
verricht, van belang. Bepaalde gedragingen kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm
worden aangemerkt als zozeer gericht op een bepaald gevolg dat het - behoudens contra-
indicaties - niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het
desbetreffende gevolg bewust heeft aanvaard.

De bewijsvoering houdt met betrekking tot de gedragingen van de verdachte ten tijde van
de bewezenverklaarde feiten in dat hij onder invloed van een grote hoeveelheid alcohol was,
dat hij niet beschikte over een rijbewijs voor categorie B en dat hij met een aanzienlijk
hogere snelheid reed dan de door hem niet waargenomen motor. Niet gebleken is dat de
verdachte de aldaar geldende maximumsnelheid heeft overschreden, terwijl ook geen
nadere vaststellingen zijn gedaan met betrekking tot het rijgedrag.

Het kennelijke oordeel van het Hof dat de voormelde gedragingen van de verdachte naar
hun uiterlijke verschijningsvorm moeten worden aangemerkt als zozeer gericht op de dood
van de personen op de motor, [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , dat het niet anders kan zijn
dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans daarop bewust heeft aanvaard, is niet
toereikend gemotiveerd. Dat het Hof heeft vastgesteld dat, voordat de verdachte de weg op
ging, hij vanwege zijn alcoholgebruik is gewaarschuwd om niet te gaan rijden alsmede dat
hij eerder terecht heeft gestaan wegens rijden onder invloed, maakt dat niet anders.

Het middel slaagt.

Gelet op de hierna te nemen beslissing behoeft het tweede middel geen bespreking.

5. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder
1 en 2 tenlastegelegde en de strafoplegging;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, opdat de zaak ten aanzien daarvan op
het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan; en

4 Beoordeling van het tweede middel

64



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 19 maart 2019.
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Inhoudsindicatie
Conclusie AG over doodslag en poging tot doodslag in het verkeer. De verdachte
is als gewaarschuwd man, zonder geldig rijbewijs, onder invloed van een zeer grote
hoeveelheid alcohol in de nacht in zijn auto gaan rijden. Is sprake van het bewust
aanvaarden van de aanmerkelijke kans op een ongeval met dodelijke afloop?

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 18/01193
Zitting: 29 januari 2019

Mr. F.W. Bleichrodt
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft bij arrest van 20 februari 2018 het jegens de verdachte
gewezen vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Middelburg, van 29
december 2016 bevestigd. Het hof heeft de bewijsmotivering aangevuld en de kwalificatie van het
onder 3 bewezen verklaarde verbeterd. De verdachte is wegens 1 primair “doodslag”, 2 primair
“poging tot doodslag” en 3 “overtreding van artikel 8, vierde lid, juncto artikel 8, derde lid,
onderdeel b van de Wegenverkeerswet 1994” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur
van zes jaar, met aftrek als bedoeld in art. 27 Sr. Voorts is de verdachte veroordeeld tot een
ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen voor de duur van tien jaar.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. R. Wouters, advocaat te Middelburg,
heeft twee middelen van cassatie voorgesteld.

3. Het gaat in deze zaak om het volgende. Op zaterdag 23 juli 2016 vond omstreeks 03.30 uur ’s
nachts een ongeval plaats te Noordgouwe, waarbij een bedrijfsauto en een motor betrokken waren.
De bestuurster van de motor, [slachtoffer 1] , kwam bij dit ongeval om het leven. De passagier die
achterop de motor zat, [slachtoffer 2] , raakte ernstig gewond. De verdachte heeft verklaard dat hij
degene was die ten tijde van het ongeval als bestuurder in de bedrijfsauto reed. De rechtbank heeft
in het door het hof bevestigde vonnis vastgesteld dat de verdachte die nacht in de bij het ongeval
betrokken auto heeft gereden onder invloed van een zeer grote hoeveelheid alcohol en zonder
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rijbewijs voor categorie B en daarbij met een aanzienlijk snelheidsverschil achterop de motor is
gereden. Van een overtreding van de maximumsnelheid door de verdachte is niet gebleken. Ook zijn
geen vaststellingen gedaan ten aanzien van de snelheid waarmee de motor heeft gereden.

4. De middelen zijn gericht tegen het oordeel van het hof dat de verdachte voorwaardelijk opzet had
op de dood van andere verkeersdeelnemers. Daarbij begrijp ik de middelen aldus, dat deze betrekking
hebben op de onder 1 en 2 bewezen verklaarde feiten.

5. Het eerste middel behelst de klacht dat de bewezenverklaring onder 1 primair en 2 primair ten
aanzien van het opzet onvoldoende met redenen is omkleed. De steller van het middel voert daartoe
aan dat de rechtbank haar oordeel dat bij de verdachte sprake was van voorwaardelijk opzet ten
onrechte heeft gebaseerd op omstandigheden die zich hebben voorgedaan ruim voordat het ongeval
heeft plaatsgevonden en niet op omstandigheden ten tijde van het ongeval. De vaststellingen dat de
verdachte ’s nachts onder invloed van alcohol, na het krijgen van een waarschuwing en zonder geldig
rijbewijs op een “80 kilometerweg” is gaan rijden, zijn volgens de steller van het middel onvoldoende
om aan te nemen dat de gedragingen van de verdachte naar hun uiterlijke verschijningsvorm kunnen
worden aangemerkt als zo zeer gericht op een dodelijk ongeval dat het niet anders kan zijn dan dat
de verdachte die aanmerkelijke kans daarop heeft aanvaard. Volgens hem is veeleer sprake van
bewuste schuld.

6. Het tweede middel behelst de klacht dat het hof niet in zijn beoordeling heeft betrokken dat de
verdachte zelf ook levensgevaar heeft gelopen en het onwaarschijnlijk is dat hij de kans op het verlies
van zijn eigen leven ook op de koop toe heeft genomen.

7. Beide middelen keren zich aldus tegen het bewijs van voorwaardelijk opzet. Voordat ik de middelen
bespreek, zal ik de bewijsvoering weergeven.

8. In het door het hof bevestigde vonnis van de rechtbank is bewezen verklaard dat de verdachte:

“1. op 23 juli 2016 te Noordgouwe, gemeente Schouwen-Duiveland, [slachtoffer 1] opzettelijk van het
leven heeft beroofd, door (met dat opzet) die [slachtoffer 1] , bestuurster van een motorfiets, met een
motorvoertuig (van achteren) met aanzienlijk snelheidsverschil aan te rijden, terwijl hij, verdachte, een
((zeer) grote) hoeveelheid alcoholhoudende drank had genuttigd en hij, verdachte, niet in het bezit
was van een rijbewijs (categorie B);

2. op 23 juli 2016 te Noordgouwe, gemeente Schouwen-Duiveland, ter uitvoering van het door
verdachte voorgenomen misdrijf om [slachtoffer 2] opzettelijk van het leven te beroven, door (met dat
opzet) die [slachtoffer 2] , mede-opzittende van een motorfiets, met een motorvoertuig (van achteren)
met aanzienlijk snelheidsverschil aan te rijden, terwijl hij, verdachte, een ((zeer) grote) hoeveelheid
alcoholhoudende drank had genuttigd en hij, verdachte, niet in het bezit was van een rijbewijs
(categorie B) terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3. op 23 juli 2016 te Noordgouwe, gemeente Schouwen-Duiveland, als bestuurder van een
motorrijtuig (een bedrijfsauto kenteken [AA-00-AA] ) dit motorrijtuig heeft bestuurd na zodanig gebruik
van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van verdachtes bloed bij een onderzoek als
bedoeld in artikel 8, derde lid, aanhef en onder b van de Wegenverkeerswet 1994, 2,5 milligram
alcohol per milliliter bloed bleek te zijn, terwijl voor het besturen van dat motorrijtuig een rijbewijs was

De cassatiemiddelen

De bewijsvoering

67



4.2

4.3

vereist en verdachte dit motorrijtuig heeft bestuurd zonder rijbewijs.”

9. De rechtbank heeft onder de aanhef “De beoordeling van het bewijs” het volgende overwogen:1

“4.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt
aan hetgeen aan hem is tenlastegelegd onder 1 primair, 2 primair en 3. Hij baseert zich daarbij op de
bewijsmiddelen in het dossier. De officier van justitie concludeert tot vrijspraak ten aanzien van
hetgeen onder 4 is tenlastegelegd.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring kan komen van de
onder 1 en 2 primair tenlastegelegde doodslag en poging tot doodslag en voert daartoe aan dat
geen sprake is, ook niet in voorwaardelijke zin, van opzet. Ten aanzien van het onder 1 en 2
subsidiair tenlastegelegde dient verdachte te worden vrijgesproken van de tenlastegelegde
roekeloosheid. Het handelen van verdachte dient te worden gekwalificeerd als zeer onoplettend,
onachtzaam en onvoorzichtig rijgedrag ex artikel 6 WVW. De verdediging refereert zich met
betrekking tot de feiten 3 en 4 aan het oordeel van de rechtbank.

Het oordeel van de rechtbank

Op zaterdag 23 juli 2016 vond omstreeks 03.30 uur ’s nachts een ongeval plaats op de
Kloosterweg te Noordgouwe, waarbij een bedrijfsauto met kenteken [AA-00-AA] en een motor
betrokken waren. De bestuurster van de motor, [slachtoffer 1] , kwam bij dit ongeval om het leven.
De passagier die achterop de motor zat, [slachtoffer 2] , raakte ernstig gewond.

Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij degene was die ten tijde van het ongeval als
bestuurder in de bedrijfsauto met voornoemd kenteken reed. Ook heeft hij verklaard bekend te
zijn met de Kloosterweg en daar met enige regelmaat te rijden. Van het ongeval kan hij zich niets
meer herinneren. Ook bij de politie heeft verdachte verklaard dat hij zich niets van het ongeval kon
herinneren. Verder verklaarde hij zijn rijbewijs voor categorie B nooit te hebben aangevraagd en
opgehaald. Uit de informatiesystemen van de politie kwam naar voren dat het rijbewijs van
verdachte slechts was voorzien van de categorie AM.

Verdachte is na het ongeval naar de spoedeisende hulp gebracht. Bij opname in het ziekenhuis
werd er in het bloed van verdachte een alcoholpromillage van 2,5 vastgesteld. Volgens de uitbater
van café [B] in Zonnemaire heeft verdachte die avond daar aan de bar een paar biertjes
gedronken. Hij is tussen 19.30 en 20.00 uur weggegaan, omdat hij naar een feest moest. Getuige
[getuige 1] verklaarde dat verdachte vervolgens in café [A] in Zierikzee een stuk of vier flesjes pils
heeft gedronken en ongeveer zes Bacardi Cola. Zij merkte dat verdachte dronken was aan zijn
taal en het feit dat hij agressiever reageerde. Daarop heeft zij tegen hem gezegd dat hij niet naar
huis moest rijden maar bij haar kon blijven slapen, omdat het niet verantwoord was. om naar huis
te rijden. Verdachte reed vervolgens zelf weg. Ook getuige [getuige 3] verklaarde dat verdachte in
café [A] al gewaarschuwd was om niet te gaan rijden, omdat hij te veel gedronken had. Hij had
verdachte rond 20.30 uur die avond bij café [A] zien binnenkomen en die avond een stuk of zeven
flessen bier zien drinken en later een stuk of zes Bacardi Cola, met een ruim bemeten aandeel
Bacardi daarin. Verdachte zei dat hij in de auto zou blijven slapen. Gezien de hoeveelheid alcohol
die verdachte had gedronken, was het volgens [getuige 3] niet verantwoord dat verdachte zou
gaan rijden.

Naar aanleiding van het ongeval werd een onderzoek op de plaats van het ongeval uitgevoerd.
Hieruit kwam naar voren dat de Kloosterweg op de plaats van het ongeval een recht wegverloop
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had. De weg verkeerde in normale staat van onderhoud en was niet beschadigd. Het weer was
ter plaatse helder en droog. Ten aanzien van de toedracht van het ongeval is geconcludeerd dat
de auto voorbij het kruispunt van de Kloosterweg met de St. Jooststraat met de voorzijde op de
achterzijde van de motor is gebotst. Gelet op de aanzienlijke schade aan de achterzijde van de
motor is er sprake geweest van een aanzienlijk snelheidsverschil tussen de beide voertuigen.

Tijdens het voertuigonderzoek bleek dat de achterlamp van de motor volledig was vernield. Bij
onderzoek bleek wel dat de contactpunten van deze lamp bij het onder spanning zetten van het
systeem met een externe stroombron direct stroomspanning leverden. Hieruit bleek dat de
verlichting op het moment van de botsing was ingeschakeld. Of de betreffende lamp daadwerkelijk
licht uitstraalde op het moment van het ongeval is niet vast te stellen. Getuige [getuige 2] heeft in
dit kader verklaard dat het achterlicht van de motor van [slachtoffer 1] niet bleek te werken toen
[slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] wilden vertrekken vanuit het verenigingsgebouw van de motorclub
waar zij die avond waren. Ze zijn daarom samen op de motor van [slachtoffer 2] naar huis
gereden. Hij heeft ze zien wegrijden en weet zeker dat het achterlicht van deze motor normaal
functioneerde. Gelet op de verklaring van getuige [getuige 2] gaat de rechtbank er dan ook vanuit
dat het achterlicht van de motor brandde op het moment dat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]
vertrokken van de club en dat dit op het moment van het ongeval nog steeds zo was.

Door een forensisch arts is vastgesteld dat [slachtoffer 1] niet op natuurlijke wijze is overleden als
gevolg van een verkeersongeval. De waarnemingen zijn passend bij een schedelbasisfractuur. Bij
[slachtoffer 2] bleek sprake te zijn van meerdere ernstige en uitgebreide letsels, verspreid over
het lichaam, waarvoor een spoedopname en operatief ingrijpen noodzakelijk was. De letsels
betroffen een botbreuk aan de schedel (schedelbasisfractuur) met daarbij bloedingen in en om de
hersenen met een forse hersenkneuzing, botbreuken aan een nekwervel, een borstwervel en de
rechterenkel, een gebroken rib en een forse kneuzing van de linker elleboog. Geconcludeerd werd
dat sprake was van hersenletsel en meerdere botbreuken, die een operatie en een uitgebreide
behandeling en revalidatie nodig maakten en waarbij de uiteindelijke genezing nog onbekend is.

De rechtbank stelt, gelet op het voorgaande, vast dat verdachte die nacht in de bij het ongeval
betrokken auto heeft gereden onder invloed van een zeer grote hoeveelheid alcohol en zonder
rijbewijs voor categorie B en daarbij met een aanzienlijk snelheidsverschil achterop de motor is
gereden. Het dossier bevat naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten
om vast te kunnen stellen met welke snelheid verdachte heeft gereden, anders dan dat deze
snelheid aanzienlijk hoger was dan die van de motor. Gelet op het voorgaande gaat de rechtbank
er, bij gebreke van een verklaring van verdachte hieromtrent, vanuit dat verdachte de motor niet
heeft gezien en dus ook zijn snelheid niet daarop heeft aangepast.

Is er sprake van doodslag en poging tot doodslag?

Aan de rechtbank ligt de vraag voor of er wettig en overtuigend bewijs is voor doodslag en poging
tot doodslag, zoals primair onder 1 en 2 is tenlastegelegd. Daartoe is vereist dat er bij verdachte
sprake is geweest van opzet op de dood van de slachtoffers.

De rechtbank stelt voorop dat niet is gebleken dat verdachte de intentie heeft gehad om
[slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] van het leven te beroven. Van opzet op de dood kan echter ook
sprake zijn als men zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat de
slachtoffers komen te overlijden (voorwaardelijk opzet). Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge
Raad is voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg aanwezig indien de verdachte zich willens en
wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dat gevolg zal intreden. De
beantwoording van de vraag of de gedraging 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 gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht. Het zal moeten
gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.
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Voor de vaststelling dat een verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan die
aanmerkelijke kans is niet alleen vereist dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke
kans dat het gevolg zal intreden, maar ook dat hij die kans ten tijde van de gedraging bewust
heeft aanvaard (op de koop toe heeft genomen). Uit de enkele omstandigheid dat die wetenschap
bij de verdachte aanwezig is dan wel bij hem moet worden verondersteld, kan niet zonder meer
volgen dat hij de aanmerkelijke kans op het gevolg ook bewust heeft aanvaard, omdat in geval
van die wetenschap ook sprake kan zijn van bewuste schuld.

Van degene die weet heeft van de aanmerkelijke kans op het gevolg, maar die ervan is uitgegaan
dat het gevolg niet zal intreden, kan wel worden gezegd dat hij met (grove) onachtzaamheid heeft
gehandeld maar niet dat zijn opzet in voorwaardelijke vorm op dat gevolg gericht is geweest.

Of in een concreet geval moet worden aangenomen dat sprake is van bewuste schuld dan wel van
voorwaardelijk opzet op doodslag zal, indien de verklaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld
eventuele getuigenverklaringen geen inzicht geven omtrent hetgeen ten tijde van de gedraging in
de verdachte is omgegaan, afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval. Daarbij zijn
de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht, van belang.
Bepaalde gedragingen kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo
zeer gericht op een bepaald gevolg dat het - behoudens contra-indicaties - niet anders kan zijn
dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg heeft aanvaard. (Vgl.
o.a. Hoge Raad 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ 2003, 552)

Voor wat betreft zeer gevaarlijke gedragingen in het verkeer heeft de Hoge Raad in een eerder
arrest overwogen dat deze onder omstandigheden doodslag kunnen opleveren, met dien
verstande dat in een geval waarin de gebezigde bewijsmiddelen nopen tot de gevolgtrekking dat
de verdachte door zijn handelwijze ook zelf aanmerkelijk levensgevaar heeft gelopen, de rechter
in zijn oordeel dient te betrekken dat - behoudens aanwijzingen voor het tegendeel - naar
ervaringsregels niet waarschijnlijk is dat de verdachte de aanmerkelijke kans dat (bijvoorbeeld)
een frontale botsing met een auto zal plaatsvinden, en hij als gevolg van zijn gedraging zelf het
leven zal verliezen, eveneens op de koop toe neemt. (Vgl. Hoge Raad 15 oktober 1996, NJ 1997,
199; Hoge Raad 5 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ1668, NJ 2006, 663)

Uit voormelde bewijsmiddelen blijkt dat verdachte op 23 juli 2016 ‘s nachts onder invloed van een
zeer grote hoeveelheid alcohol en zonder over een rijbewijs voor categorie B te beschikken, is
gaan rijden en daarbij met aanzienlijk snelheidsverschil achterop een motor is gereden.

Het is een feit van algemene bekendheid dat door een overmatig gebruik van alcohol het
reactievermogen afneemt, de waarneming slechter wordt en het moeilijker wordt om recht te
blijven rijden. Het risico op een ongeval neemt aanzienlijk toe. Gelet op de soort weg waarop
verdachte reed (een 80 kilometer weg), in aanmerking genomen dat verdachte ’s nachts reed en
ook uitgaande van een situatie waarin verdachte zich aan de maximumsnelheid heeft gehouden,
neemt voorts het risico toe dat een dergelijk ongeval een dodelijke afloop kent. Daarbij is een
eenzijdig ongeval waarbij de bestuurder zelf gewond raakt of komt te overlijden ook zeer wel
mogelijk. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat het rijgedrag van verdachte een
aanmerkelijke kans op het overlijden van zichzelf en medeweggebruikers oplevert.

De rechtbank ziet zich vervolgens gesteld voor de vraag of door verdachte deze kans ten tijde van
de gedraging bewust is aanvaard (op de koop toe is genomen).

De rechtbank heeft uit de verklaringen van verdachte, zowel bij de politie als ter terechtzitting,
slechts een zeer beperkt beeld kunnen krijgen van hetgeen in verdachte is omgegaan ten tijde
van de hem verweten gedraging. De rechtbank zal zich dan ook voornamelijk moeten verlaten op
de uiterlijke verschijningsvormen van die gedraging en de omstandigheden waaronder die heeft
plaatsgevonden. In dat verband kent de rechtbank betekenis toe aan hetgeen zich heeft
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afgespeeld voordat verdachte na het verlaten van café [A] in Zierikzee in de auto stapte en de
getuigenverklaringen van [getuige 1] en [getuige 3] hieromtrent. Hieruit blijkt dat verdachte is
gewaarschuwd om niet te gaan rijden en erop is gewezen dat het niet verantwoord was om naar
huis te rijden, gelet op de door hem genuttigde hoeveelheden alcohol. De waarschuwing werd
gegeven in combinatie met het aanbod om bij [getuige 1] te blijven slapen. In dat kader merkt de
rechtbank ook op dat verdachte, zoals blijkt uit de justitiële documentatie, al drie keer door de
politierechter is veroordeeld voor het rijden onder invloed. Verdachte heeft ter terechtzitting
verklaard bij al deze zittingen, waarvan het de rechtbank ambtshalve bekend is dat bij die
gelegenheid de gevaren van het rijden onder invloed en de mogelijke onomkeerbare gevolgen
daarvan steeds indringend aan een verdachte worden voorgehouden, aanwezig te zijn geweest.
Door de politierechter zijn onder andere langdurige onvoorwaardelijke rijontzeggingen opgelegd.
Ondanks al deze waarschuwingen, waaronder heel gericht en concreet die van getuige [getuige 1]
vlak voorafgaand aan het vertrek van verdachte uit café [A] , is verdachte toch weer met een zeer
grote hoeveelheid alcohol op in de auto gestapt, terwijl het donker was en verdachte nog een
aanzienlijke afstand moest rijden over onder andere een provinciale weg waar de
maximumsnelheid 80 kilometer per uur is.

Uit het handelen van verdachte kan niet anders volgen dan dat hij zich niet heeft bekommerd om
de mogelijke gevolgen daarvan voor zichzelf en andere verkeersdeelnemers. Verdachte had,
voordat hij ging rijden, dermate veel alcohol gedronken dat hij niet meer in staat moest worden
geacht zijn auto naar behoren te besturen en hij heeft zich aldus willens en wetens blootgesteld
aan de aanmerkelijke kans dat zijn handelen de dood van een andere verkeersdeelnemer tot
gevolg zou kunnen hebben. Een dergelijk gevolg heeft verdachte op de koop toe genomen.

De conclusie van het voorgaande is dat verdachte met zijn handelen opzet in de hiervoor vermelde
zin heeft gehad op de dood van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] . De rechtbank acht de aan
verdachte onder 1 primair tenlastegelegde doodslag en onder 2 primair tenlastegelegde poging
tot doodslag wettig en overtuigend bewezen. Voorts acht de rechtbank ook hetgeen onder 3 is
tenlastegelegd - te weten rijden onder invloed van alcohol - wettig en overtuigend bewezen.”

10. Het hof heeft in de bestreden uitspraak het vonnis van de rechtbank bevestigd en onder de
aanhef “Bijzondere overweging omtrent het bewijs” de bewijsmotivering van de rechtbank als
volgt aangevuld:

“Het hof verenigt zich met de bewijsmiddelen die de eerste rechter in het beroepen vonnis heeft
opgenomen en legt deze ten grondslag aan zijn beslissing.

(…)

Gelijkwaardigheid van de bij het ongeval betrokken voertuigen

Ten aanzien van het verweer van de raadsman met betrekking tot de gelijkwaardigheid van de bij
het ongeval betrokken voertuigen en de betekenis daarvan voor het voor doodslag vereiste
voorwaardelijke opzet, overweegt het hof dat gelet op de feiten en omstandigheden zoals die
door de rechtbank zijn vastgesteld, het opzet van verdachte is gelegen in het handelen van
verdachte voorafgaand aan de fatale botsing tussen de bedrijfsauto van verdachte en de motor
met daarop de slachtoffers [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] . Alhoewel de vraag of een motorrijder
moet worden aangemerkt als een zwakkere verkeersdeelnemer in het licht van voorgaande geen
verdere bespreking behoeft, merkt het hof ten overvloede op dat, anders dan de raadsman heeft
gesteld, een motorrijder wel degelijk bestempeld kan worden als een ‘zwakkere’
verkeersdeelnemer in die zin dat bestuurders van een dergelijk voertuig vanwege de kleinere
massa en de beperktere veiligheidsvoorzieningen kwetsbaarder zijn bij verkeersongelukken dan
de bestuurders van auto’s.”

11. De rechtbank heeft in de bevestigde uitspraak overwogen dat niet is gebleken dat de
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verdachte de intentie heeft gehad om [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] van het leven te beroven.
Daarmee heeft de rechtbank kennelijk tot uitdrukking gebracht dat in haar visie geen sprake is van
onvoorwaardelijk opzet. In het vervolg van deze conclusie zal de aandacht daarom uitgaan naar
het voorwaardelijk opzet.

12. Aan de rechtspraak van de Hoge Raad kunnen de volgende vooropstellingen worden ontleend.
Voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg is aanwezig indien de verdachte zich willens en wetens
heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dat gevolg zal intreden. Voor de vaststelling dat de
verdachte zich bewust heeft blootgesteld aan zodanige kans is niet alleen vereist dat de verdachte
wetenschap heeft gehad van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal intreden, maar ook dat hij die
kans ten tijde van de gedraging bewust heeft aanvaard (op de koop toe heeft genomen). Uit de
enkele omstandigheid dat die wetenschap bij de verdachte aanwezig is dan wel bij hem moet worden
verondersteld, kan niet zonder meer volgen dat hij de aanmerkelijke kans op het gevolg ook bewust
heeft aanvaard, omdat in geval van die wetenschap ook sprake kan zijn van bewuste schuld. De
beantwoording van de vraag of de gedraging 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 gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht. Bepaalde gedragingen
kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald
gevolg dat het - behoudens contra-indicaties - niet anders kan zijn dan dat de verdachte de
aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg heeft aanvaard.2

13. Ook in geval van zeer gevaarzettende gedragingen in het verkeer kan onder omstandigheden
worden aangenomen dat de bestuurder de slachtoffers van dat ongeval opzettelijk van het leven
heeft beroofd.3 Het geval waarin een bestuurder een andere verkeersdeelnemer opzettelijk van het
leven berooft, kan zich in verschillende varianten voordoen. De gradatie van opzet kan daarbij ook
verschillen. Ik noem de volgende verschijningsvormen.

14. Ten eerste kan de bestuurder het oogmerk van levensberoving hebben. Te denken valt aan de
situatie waarin de bestuurder doelbewust inrijdt op een agent op wie hij het heeft gemunt met als
doel om de agent van het leven te beroven. In een dergelijk geval gebruikt de bestuurder zijn
voertuig als wapen, als instrument van zijn gewelddadige handeling. Het geval kan zich ook voordoen
dat de verdachte zijn voertuig als instrument gebruikt om te proberen zichzelf van het leven te
beroven. Hij zet dan zijn voertuig als het ware als wapen tegen zichzelf in. Bij deze gewelddadige
handeling kan hij andere slachtoffers maken. Ook dan kan onder omstandigheden sprake zijn van
opzet op de levensberoving van de ander. Dat opzet kan in dat verband verschillende gradaties
kennen. Ik geef drie voorbeelden. In de eerste situatie ziet de bestuurder geen uitweg voor zijn
relatieproblemen. Hij rijdt met volle snelheid met zijn vriendin naast zich tegen een muur aan om
samen uit het leven te stappen. In dat geval is het opzet van de bestuurder mede gericht op de
levensberoving van de ander. In de tweede situatie heeft het oogmerk van de bestuurder uitsluitend
betrekking op suïcide, maar kan onder omstandigheden sprake zijn van opzet ten aanzien van de
levensberoving van de ander, die bij hem in de auto zit en die slachtoffer wordt van het gebruik van
het voertuig door de bestuurder als wapen tegen zichzelf. In geval de dood van de ander met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is te verwachten, valt die variant te scharen onder
onvoorwaardelijk opzet. Ook is denkbaar dat de bestuurder zichzelf van het leven wil beroven en door
de wijze waarin hij daaraan invulling geeft bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat ook een
ander om het leven zal komen. In een dergelijk geval kan worden aangenomen dat de verdachte zich
aan de aanmerkelijke kans dat andere verkeersdeelnemers door zijn gedraging het leven zullen
verliezen willens en wetens heeft blootgesteld, met dien verstande dat hij — in plaats van erop te
rekenen dat één en ander wel goed zal aflopen — de aanmerkelijke kans dat anderen door zijn
gedrag het leven zullen laten desbewust heeft aanvaard en op de koop toe heeft genomen.

Aan de bespreking van de middelen voorafgaande beschouwingen

72



15. In de genoemde gevallen is de handeling van de bestuurder doelgericht, te weten gericht op de
dood van zichzelf en/of van een ander. In deze gevallen doet zich de situatie voor waarin een auto als
wapen wordt gebruikt. Denkbaar is ook dat van een dergelijke doelgerichtheid geen sprake is, maar
dat de bestuurder door zijn wijze van rijden de aanmerkelijke kans dat anderen door zijn gedrag het
leven zullen laten bewust heeft aanvaard. In een geval waarin de gebezigde bewijsmiddelen nopen
tot de gevolgtrekking dat de verdachte door zijn handelwijze ook zelf aanmerkelijk levensgevaar heeft
gelopen, dient de rechter in zijn oordeel te betrekken dat - behoudens aanwijzingen voor het
tegendeel - naar ervaringsregels niet waarschijnlijk is dat de verdachte de aanmerkelijke kans dat een
botsing met dodelijk gevolg zal plaatsvinden en ook de verdachte zelf als gevolg van zijn gedraging
het leven zal verliezen, eveneens op de koop toe neemt. Dat volgt uit het zogenoemde Porsche-
arrest.4

16. De aanvaarding van de aanmerkelijke kans kan in voorkomende gevallen worden gestoeld op
verklaringen van de verdachte. In veel gevallen kan de rechter evenwel niet terugvallen op
verklaringen waarin de verdachte inzicht geeft in wat er in hem omging ten tijde van zijn gedrag.
Daarom heeft de uiterlijke verschijningsvorm van de gedraging in het bewijs van voorwaardelijk opzet
aan belang gewonnen. Het bewijs van opzet wordt in die benadering ingevuld aan de hand van de
aard van de gedragingen en de omstandigheden waaronder deze hebben plaatsgevonden, waarbij
ook algemene ervaringsregels een rol kunnen spelen. Daardoor is het aspect van de ‘wilsrichting', in
de psychologische betekenis van dat woord, meer naar de achtergrond gedrongen. De nadruk is
verschoven naar uiterlijk waarneembare factoren, waaraan gevolgtrekkingen worden verbonden ten
aanzien van de vaststelling van opzet.5 Dat is bij de beoordeling of de verdachte bewust de
aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat een botsing met dodelijk gevolg zal plaatsvinden niet anders.
De aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht zijn bij de beoordeling
van belang. Daarbij valt met name te denken aan het rijgedrag in combinatie met de verkeerssituatie.

17. Voor de beoordeling van de voorliggende zaak verdient het moment waarop het oordeel over
voorwaardelijk opzet betrekking heeft de aandacht. Het hof heeft overwogen dat het opzet van de
verdachte is gelegen in het handelen van de verdachte voorafgaand aan de fatale botsing tussen de
bedrijfsauto van de verdachte en de motor met daarop de beide slachtoffers. Daarmee heeft het hof
het opzet van de verdachte uitdrukkelijk vastgesteld op een eerder moment dan het moment waarop
de fatale botsing plaatsvond.

18. Van Dijk heeft de situatie waarin het opzet van een verdachte op een eerder tijdstip wordt
vastgesteld dan de ‘actus reus’ – het moment waarop de handelingen van de verdachte plaatsvinden
die onder de objectieve bestanddelen van een delictsomschrijving kunnen worden gebracht – treffend
aangeduid met de term ‘anterieur opzet’.6 De vraag rijst of in gevallen waarin de verdachte dermate
veel alcohol of andere intoxicerende of narcotische stoffen tot zich neemt dat hij niet meer op een
verantwoorde manier aan het verkeer kan deelnemen, terwijl hij toch aan het verkeer gaat
deelnemen, gezegd kan worden dat hij daarmee bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat hij een
ongeval met dodelijke afloop veroorzaakt. Van Dijk merkt op dat anterieur opzet geen algemeen
geaccepteerde dogmatische constructie betreft.7

19. Als ik het goed zie, is de constructie van anterieur opzet in de jurisprudentie van de Hoge Raad
niet als zodanig aanvaard. Evenmin is deze expliciet van de hand gewezen. De vraag naar de
aanvaardbaarheid van de constructie van anterieur opzet als zodanig is vooralsnog niet in algemene
zin door de Hoge Raad beantwoord, ook niet in verkeerszaken.8Een verklaring daarvoor lijkt mij te zijn
dat in de regel feitelijke vaststellingen kunnen worden gedaan ten aanzien van de wijze van rijden
van degene die voorafgaand aan het rijden vrijwillig middelen heeft ingenomen die de rijvaardigheid
negatief beïnvloeden. De nadruk bij het aannemen van opzet ligt dan niet op het middelengebruik,
maar op het daaropvolgende rijgedrag, dat vermoedelijk is beïnvloed door het middelengebruik.
Daarbij ligt het accent op uiterlijk waarneembare factoren, waaraan gevolgtrekkingen worden
verbonden ten aanzien van de vaststelling van opzet.
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20. Illustratief is de zaak die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 17 februari 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AN9360, NJ 2004,323. Ten laste van de verdachte was doodslag bewezen verklaard.
In deze zaak had de verdachte in zijn auto, een zware terreinwagen, gereden nadat hij in de loop van
de middag en de avond ongeveer veertig glazen bier had gedronken. Het hof stelde vast dat de
verdachte op zeer gevaarzettende wijze had gereden. Met onverminderde snelheid had hij het
slachtoffer, dat deel uitmaakte van een groepje van drie fietsers, doodgereden. Het hof overwoog in
een nadere bewijsoverweging ten aanzien van het voorwaardelijk opzet van de verdachte op de dood
van het slachtoffer het volgende:

“Verdachte had voorafgaand aan de aanrijding van het slachtoffer dermate veel alcoholhoudende
drank gedronken, dat hij absoluut niet meer in staat moest worden geacht zijn auto redelijkerwijs te
besturen. Verdachte heeft zichzelf in deze staat van onbekwaamheid gebracht door gedurende de
middag en avond voorafgaand aan het ongeval een zeer grote hoeveelheid alcoholhoudende drank te
nuttigen.

Verdachte reed ten tijde van de aanrijding met een te hoge, althans aanzienlijke snelheid. Verdachte
reed bovendien op zeer gevaarzettende wijze, waarbij hij kort vóór de fatale aanrijding ook andere
verkeersdeelnemers in reëel gevaar had gebracht. Verdachte is met onverminderde snelheid op het
fietsende slachtoffer ingereden, zodat moet worden aangenomen dat hij het slachtoffer in het geheel
niet heeft gezien.

Het gaat hier om een gewelddadige confrontatie van een "sterke" verkeersdeelnemer, te weten de
verdachte rijdend in zijn zware bedrijfsauto van meer dan tweeduizend kilogram, met een "zwakke"
verkeersdeelnemer, te weten het fietsende slachtoffer. In deze situatie kan niet gezegd worden dat
verdachte door zijn handelen (tevens) willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat
ook hijzelf als gevolg van de aanrijding met de fietser het leven zou laten.

Blijkens het onderzoek ter terechtzitting wist de verdachte op 23 september 2002 op grond van zijn
eerdere ervaringen welk effect alcohol op zijn lichaam en geest had. Verdachte had reeds tweemaal
eerder onder invloed van alcohol een ernstig verkeersongeval veroorzaakt. Blijkens het onderzoek ter
terechtzitting in hoger beroep - onder meer uit het de verdachte betreffend uittreksel uit het Justitieel
Documentatieregister d.d. 30 mei 2003 - had de verdachte voorafgaand aan het ongeval reeds
tweemaal een transactie betaald en was hij reeds driemaal veroordeeld terzake het besturen van een
personenauto onder invloed van alcohol.

Het hof leidt uit het vorengaande af dat het de verdachte kennelijk om het even is geweest of hij op
de bewuste avond van 23 september 2002, rijdend in zijn auto op de openbare weg te Sint
Michielsgestel, zwakke verkeersdeelnemers, zoals [het slachtoffer], zou aanrijden. Een dergelijk
gevolg heeft verdachte kennelijk op de koop toe genomen.

Op grond van het vorengaande is het hof van oordeel dat de verdachte willens en wetens de
aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij - door op voren- omschreven wijze te handelen - de dood
van het slachtoffer zou veroorzaken. Mitsdien acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat
verdachte opzettelijk [het slachtoffer] van het leven heeft beroofd zoals in de bewezenverklaring is
omschreven."

21. De Hoge Raad liet het oordeel van het hof in stand en overwoog daartoe het volgende:

“Het middel richt zich in het bijzonder tegen de overweging van het Hof dat "niet gezegd kan worden
dat de verdachte door zijn handelen (tevens) willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft
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aanvaard dat ook hijzelf als gevolg van de aanrijding met de fietser het leven zou laten". De juistheid
van die overweging kan evenwel in het midden blijven omdat de overige gronden waarop het Hof het
bewijs van het opzet heeft doen steunen - tegen de achtergrond van de inhoud van de gebezigde
bewijsmiddelen - zelfstandig zijn oordeel dragen dat dat opzet voorwaardelijk was gericht op de dood
van het slachtoffer. De in die overige gronden besloten liggende gedachtegang van het Hof komt op
het volgende neer. 
Uit de wijze van rijden van de verdachte met zijn zware terreinauto kan bezwaarlijk anders volgen
dan dat hij zich niet heeft bekommerd om de mogelijke gevolgen daarvan voor andere
verkeersdeelnemers, meer in het bijzonder zwakkere weggebruikers, zoals fietsers. Dat vindt
bevestiging in de omstandigheid dat de verdachte, voordat hij ging rijden, dermate veel alcohol had
gedronken dat hij absoluut niet meer in staat moest worden geacht zijn auto naar behoren te
besturen. De verdachte heeft zich aldus door zijn wijze van rijden willens en wetens blootgesteld aan
de aanmerkelijke kans dat zijn handelen de dood van het slachtoffer tot gevolg zou hebben. Die
gedachtegang geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl zij evenmin onbegrijpelijk is.”

22. Uit de citaten blijkt een verschil in benadering tussen het hof en de Hoge Raad. Het hof kent bij
het bewijs van het opzet zwaar gewicht toe aan de omstandigheden dat de verdachte voordat hij
ging rijden dermate veel alcoholhoudende drank had gedronken dat hij niet meer tot (verantwoord)
rijden in staat was en dat hij op grond van zijn eerdere ervaringen wist welk effect alcohol op zijn
lichaam en geest had. Daarnaast neemt het hof de zeer gevaarzettende wijze waarop de verdachte
reed in aanmerking. De Hoge Raad ‘vertaalt’ de overwegingen aldus, dat deze volgorde wordt
omgekeerd. Daarbij komt de wijze van rijden door de verdachte met zijn zware terreinauto centraal te
staan. Uit die wijze van rijden volgt in de vertaalslag dat de verdachte zich niet heeft bekommerd om
de mogelijke gevolgen daarvan voor andere verkeersdeelnemers, meer in het bijzonder zwakkere
weggebruikers, zoals fietsers.9 Dat vindt bevestiging in de omstandigheid dat de verdachte, voordat
hij ging rijden, dermate veel alcohol had gedronken dat hij absoluut niet meer in staat moest worden
geacht zijn auto naar behoren te besturen.

23. Deze vertaalslag lijkt mij niet zonder betekenis. Die sluit aan bij een benadering waarin bij
verkeerszaken de uiterlijke verschijningsvorm van het verkeersgedrag en wat daaruit naar algemene
ervaringsregels is af te leiden maatgevend zijn.10Indien de verklaringen van de verdachte en
eventuele getuigenverklaringen geen inzicht geven in wat ten tijde van de gedraging in de verdachte
is omgegaan, zal de beoordeling of de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat
het desbetreffende gevolg intreedt, afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval. Daarbij
zijn de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht, van belang.11 De
verdachte had in de genoemde zaak met zijn zware terreinauto met een snelheid die door getuigen
werd geschat op 100 kilometer per uur door een dorp gereden, over de middenstreep van de weg, op
dusdanige wijze dat voetgangers opzij moesten springen om het vege lijf te redden, terwijl zich ten
tijde van de gedraging op de rijbaan en op het trottoir enkele tientallen mensen bevonden. Het hof
kon oordelen dat door die wijze van rijden de aanmerkelijke kans bestond dat de verdachte het
fietsende slachtoffer met dodelijk gevolg zou aanrijden en dat zulks de verdachte zodanig onverschillig
liet, dat hij moet worden geacht die aanmerkelijke kans bewust te hebben aanvaard. Het overmatige
alcoholgebruik kan daarbij als bevestiging worden gezien, maar draagt het bewijs van opzet als
zodanig niet.

24. In een andere benadering ontstaan verschillende complicaties. In de eerste plaats rijst de vraag
onder welke omstandigheden de inname van alcoholhoudende drank als zodanig een aanmerkelijke
kans doet ontstaan op een verkeersongeval als in de onderhavige zaak, met de dood van een andere
verkeersdeelnemer als gevolg. De Hoge Raad hanteert voor de beantwoording van de vraag of een
gedraging de aanmerkelijke kans op een bepaald gevolg in het leven roept de volgende
uitgangspunten.12 Die beoordeling is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij
betekenis toekomt aan de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht.
Er is geen grond de inhoud van het begrip 'aanmerkelijke kans' afhankelijk te stellen van de aard van
het gevolg. Het moet gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.
Onder 'de naar algemene ervaringsregels aanmerkelijke kans' dient te worden verstaan de in de
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gegeven omstandigheden reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid. Met de de maatstaf van de
aanmerkelijke kans is geen wezenlijk andere of grotere mate van waarschijnlijkheid tot uitdrukking
gebracht dan met de in oudere rechtspraak gebruikte formulering "de geenszins als denkbeeldig te
verwaarlozen kans".13 De Hoge Raad kan geen algemene regels geven over de exacte grootte van de
kans die in het algemeen of voor een bepaald type delict minimaal vereist zou zijn, laat staan deze
kans in een percentage uitdrukken.

25. Van Dijk betoogt onder verwijzing naar de uitkomsten van empirisch onderzoek dat de relatieve
kans op een ongeval bij een bloedalcoholgehalte van 2,5 promille aanzienlijk hoger is dan zonder die
inname, maar dat het innemen van teveel alcohol als zodanig nog niet de aanmerkelijke kans op het
veroorzaken van een dodelijk ongeval bewerkstelligt, zelfs niet als daarbij risicoverhogende factoren
in aanmerking worden genomen. Het absolute risico per gereden kilometer dat de bestuurder de dood
van een ander veroorzaakt, is bij een promillage van 2,5 en hoger volgens zijn informatie 1 op 3,3
miljoen.14 Van Dijk gaat ten aanzien van het begrip ‘aanmerkelijke kans’ uit van een ondergrens van
10 procent en stelt op basis van zijn bronnen dat deze ondergrens door intoxicatie bij lange na niet
wordt gehaald. De vraag rijst of Van Dijk de lat op de juiste hoogte legt door te werken met
percentages. Het gaat in de rechtspraak van de Hoge Raad immers om de in de gegeven
omstandigheden reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid, terwijl de Hoge Raad daarbij geen heil ziet
in het vaststellen van percentages. De uitvoerig onderbouwde bevindingen van Van Dijk maken wel
eens te meer duidelijk dat bij de beoordeling of sprake is van een aanmerkelijke kans op een ongeval
met dodelijke afloop van de ander niet kan worden volstaan met algemene noties ten aanzien van de
invloed van intoxicatie op het rijgedrag, maar dat daarbij ook de (andere) concrete omstandigheden
van het geval dienen te worden betrokken, in het bijzonder de aard van het rijgedrag en de
omstandigheden waaronder de gedragingen plaatsvonden. Zo zijn voor het inschatten de kans op
een ongeval talloze andere relevante factoren aan te wijzen, zoals de snelheid waarmee wordt
gereden, de overige rijstijl, de af te leggen afstand, de aard van de route, de weersomstandigheden
en het zicht, hoeveel andere weggebruikers er zijn en in hoeverre fietsers en voetgangers van
dezelfde weg gebruik maken.

26. Het komt mij voor dat de tweede complicatie die zich bij het oordeel over opzet voordoet een
hogere drempel vormt voor het aannemen van voorwaardelijk opzet. Daarbij gaat het om de bewuste
aanvaarding van de aanmerkelijke kans. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat uit de enkele
omstandigheid dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal
intreden, niet zonder meer kan volgen dat hij de aanmerkelijke kans op het gevolg ook bewust heeft
aanvaard, omdat ook sprake kan zijn van bewuste schuld. Van degene die weet heeft van de
aanmerkelijke kans op het gevolg, maar die naar het oordeel van de rechter ervan is uitgegaan dat
het gevolg niet zal intreden, kan wel worden gezegd dat hij met (grove) onachtzaamheid heeft
gehandeld maar niet dat zijn opzet in voorwaardelijke vorm op dat gevolg gericht is geweest.15 Ook in
dit verband is informatie over het rijgedrag van belang. Heeft de bestuurder de onder invloed van
alcohol verminderde rijvaardigheid proberen te compenseren door extra voorzichtig te rijden of heeft
hij juist op zeer gevaarzettende wijze gereden? Heeft de alcohol eraan bijgedragen dat hij de kans op
een ongeval lager inschat dan hij in nuchtere toestand zou hebben gedaan?16 Deze vragen zijn
relevant voor de beoordeling of de verdachte de aanmerkelijke kans op een dodelijk ongeval heeft
aanvaard.

27. In dit verband valt te wijzen op een verschil tussen het aannemen van verwijtbaarheid door het
innemen van middelen die het functioneren en oordeelsvermogen van de gebruiker kunnen
beïnvloeden en het aannemen van voorwaardelijk opzet (mede) op grond van de inname van
middelen. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad die betrekking heeft op de strafbaarheid ter zake van
feiten gepleegd onder invloed van alcohol of drugs kan worden opgemaakt dat deze feiten de
verdachte kunnen worden toegerekend indien de verdachte vrijwillig en bewust geestverruimende
middelen heeft gebruikt. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat de inname van
geestverruimende middelen het functioneren en oordeelsvermogen van de gebruiker zodanig kunnen
beïnvloeden dat daaruit riskant gedrag zou kunnen ontstaan. Indien er een causaal verband bestaat
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tussen een bij de verdachte aanwezige stoornis en het door hem gepleegde delict, maar de verdachte
die stoornis zelf verwijtbaar en vrijwillig bij zichzelf heeft doen ontstaan, zal bijvoorbeeld een beroep
op art. 39 Sr wegens culpa in causa niet slagen. Daarbij wordt het beoordelingsmoment naar voren
geschoven; niet alleen de handeling zelf maar ook hetgeen daarvoor heeft plaatsgevonden, wordt bij
de beoordeling of sprake is van culpa in causa betrokken. De verdachte hoeft het ontstaan van de
stoornis – in dit geval de psychose – en de als gevolg daarvan gepleegde strafbare feiten niet te
hebben voorzien of (welbewust) te hebben aanvaard om een beroep op ontoerekenbaarheid te
kunnen passeren op grond van culpa in causa. Deze rechtspraak is evenwel niet op dezelfde wijze toe
te passen op het oordeel over voorwaardelijk opzet. Bij culpa (in causa) gaat het in dit verband om
een normatieve toetsing; de verontschuldigbaarheid staat centraal. Bij de beoordeling of sprake is van
voorwaardelijk opzet gaat het om de – in wezen feitelijke – vraag of sprake is geweest van de
aanvaarding van de aanmerkelijke kans dat een bepaald gevolg zal intreden.

28. Ook in ander verband vraagt de verhouding tussen opzet en culpa de aandacht. De Hoge Raad
heeft de lat voor het bewijs van roekeloosheid als zwaarste, aan opzet grenzende schuldvorm, zeer
hoog gelegd. De Hoge Raad heeft daarbij tot uitgangspunt genomen dat roekeloosheid in de
wetsgeschiedenis als "de zwaarste vorm van het culpose delict" wordt aangemerkt die tot onder meer
een verdubbeling van het maximum van de op te leggen vrijheidsstraf heeft geleid. Mede met het oog
op het strafverhogende effect van dit bestanddeel, moeten daarom aan de vaststelling dat sprake is
van roekeloosheid bepaaldelijk eisen worden gesteld en dient de rechter in voorkomende gevallen
daaraan in zijn motivering van de bewezenverklaring nadere aandacht te geven. De vraag of in een
concreet geval sprake is van roekeloosheid in de zin van art. 175, tweede lid, WVW 1994 vergt een
beoordeling van de specifieke omstandigheden van dat geval. Om tot het oordeel te kunnen komen
dat in een concreet geval sprake is van roekeloosheid in de zin van art. 175, tweede lid, WVW 1994,
zal de rechter zodanige feiten en omstandigheden moeten vaststellen dat daaruit is af te leiden dat
door de buitengewoon onvoorzichtige gedraging van de verdachte een zeer ernstig gevaar in het
leven is geroepen, alsmede dat de verdachte zich daarvan bewust was, althans had moeten zijn.17

Voor verkeerszaken geldt daarbij dat er méér moet zijn dan de in art. 175, derde lid, WVW 1994
genoemde, zelfstandig al tot verhoging van het wettelijk strafmaximum leidende gedragingen.18

Daarbij gaat het om (kort gezegd) onder invloed rijden, veel te hard rijden, bumperkleven, geen
voorrang verlenen of gevaarlijk inhalen. Voor het oordeel dat sprake was van roekeloosheid was
bijvoorbeeld niet voldoende het onder invloed van alcohol te hard rijden terwijl de verdachte
onvoldoende ervaring met het type auto had.19 In de uitspraken waarin de Hoge Raad het oordeel van
het hof dat sprake was van roekeloosheid vernietigde, wordt wel steeds benadrukt dat de
bewijsmotivering toereikend zou zijn geweest voor de subsidiair ten laste gelegde ‘gewone schuld’, al
dan niet met de strafverzwaring van art. 175, derde lid, WVW 1994.20

29. In de literatuur is erop gewezen dat uit de tot op heden gewezen rechtspraak vooral het
uitzonderlijke karakter van roekeloosheid spreekt.21 De Hullu merkt daarbij op dat de Hoge Raad in
veel – zeer ernstig ogende – gevallen veroordelende arresten heeft vernietigd, terwijl slechts in
enkele gevallen een veroordeling voor – kort gezegd – roekeloosheid in stand is gebleven.22

Rozemond concludeert uit de rechtspraak dat in de context van verkeersdelicten roekeloosheid
kennelijk haalbaar kan zijn wanneer de verdachte zich met zijn gedragingen ‘welbewust buiten de
orde van het normale verkeer plaatst ten koste van extreme risico’s voor andere
verkeersdeelnemers’.23 De veroordelingen die in cassatie overeind zijn gebleven betroffen bijvoorbeeld
situaties waarin sprake was van een kat- en muisspel,24 een snelheidswedstrijd25 en een
‘wedstrijdachtige achtervolging’.26

30. Wellicht mede door de rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien van roekeloosheid, bestaat bij
‘wegpiraterij met ernstige gevolgen’ soms de behoefte om niet te volstaan met het vervolgen van het
in art. 6 WVW 1994 opgenomen culpoze verkeersdelict, maar voor doodslag in het verkeer.27 De strikte
koers in de rechtspraak ten aanzien van roekeloosheid, die mede is ingegeven door het verhoogde
strafmaximum, zou echter zijn doel voorbijschieten als in dergelijke gevallen de opzettelijke variant als
een vluchtheuvel wordt gebruikt, met een nog hoger strafmaximum tot gevolg.
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31. Ik keer terug naar de bespreking van de middelen. In de toelichting op het eerste middel wordt
betoogd dat in de bestreden uitspraak de omstandigheden tijdens het ongeval bij het beoordelen van
het voorwaardelijk opzet ten onrechte buiten beschouwing zijn gelaten. De omstandigheden dat de
verdachte ’s nachts onder invloed van alcohol en zonder geldig rijbewijs heeft gereden, nadat hij was
gewaarschuwd, kunnen het bewijs van het voorwaardelijk opzet volgens hem niet dragen. De steller
van het middel betoogt dat veeleer sprake is van bewuste schuld.

32. De rechtbank heeft “slechts een zeer beperkt beeld” kunnen verkrijgen van hetgeen in de
verdachte is omgegaan ten tijde van de hem verweten gedraging. De rechtbank heeft zich bij zijn
oordeel dat sprake is geweest van voorwaardelijk opzet vooral verlaten op hetgeen zich heeft
afgespeeld voordat de verdachte in de auto stapte. De rechtbank heeft in het door het hof bevestigde
vonnis overwogen dat uit de omstandigheden en het handelen van de verdachte voorafgaand aan het
verlaten van café [A] in Zierikzee en het moment waarop hij in de auto stapte niet anders kan volgen
dan dat de verdachte zich niet heeft bekommerd om de mogelijke gevolgen daarvan voor zichzelf en
andere weggebruikers. Gelet op de hoeveelheid alcohol die de verdachte op dat moment gedronken
had, moest hij voorts niet meer in staat worden geacht zijn auto naar behoren te besturen. Daarmee
heeft de verdachte zich willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat zijn handelen
de dood van een andere verkeersdeelnemer tot gevolg zou kunnen hebben. Dat gevolg heeft de
verdachte op de koop toegenomen, aldus de rechtbank in het door het hof bevestigde vonnis. De
rechtbank heeft in het door het hof bevestigde vonnis vastgesteld dat de verdachte met een
aanzienlijk snelheidsverschil achterop de motor van de slachtoffers is gereden. Daaruit is afgeleid dat
de verdachte de motor niet heeft gezien en zijn snelheid daaraan niet heeft aangepast. Het hof
baseert het voorwaardelijk opzet op het handelen van de verdachte dat voorafgaat aan zijn wijze van
rijden. Het hof heeft in zijn aanvullende bewijsoverweging in de bestreden uitspraak immers
overwogen dat het opzet van de verdachte is gelegen in het handelen van de verdachte voorafgaand
aan de fatale botsing tussen de bedrijfsauto van de verdachte en de motor met daarop de beide
slachtoffers, waarmee het hof kennelijk doelt op de door de rechtbank vastgestelde feiten en
omstandigheden voorafgaand aan de autorit.

33. In de voorliggende zaak zijn in het door het hof bevestigde vonnis van de rechtbank ten aanzien
van het rijgedrag van de verdachte geen nadere vaststellingen gedaan die kunnen bijdragen aan het
oordeel dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard op een ongeval met dodelijk
letsel tot gevolg. Daarin verschilt de zaak van de zaak die heeft geleid tot het arrest van de Hoge
Raad van 17 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9360. Zo is niet vastgesteld dat de verdachte met
een ontoelaatbare snelheid zou hebben gereden. De rechtbank lijkt veeleer als uitgangspunt te
hebben gehanteerd dat de verdachte zich aan de maximumsnelheid heeft gehouden, terwijl de
snelheid waarmee de motor reed niet is vastgesteld.28 Evenmin is vastgesteld dat de verdachte zich
niet op de juiste weghelft zou hebben bevonden. Ten slotte bevat de bestreden uitspraak geen
vaststellingen ten aanzien van concreet rijgedrag – in relatie tot de omstandigheden ter plaatse -
waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de verdachte zich niet heeft bekommerd om de mogelijke
gevolgen daarvan voor andere verkeersdeelnemers, meer in het bijzonder voor zwakkere
weggebruikers. De enkele omstandigheid dat de verdachte met een aanzienlijk snelheidsverschil
achterop een motor is gereden, terwijl de rechtbank en het hof ervan zijn uitgegaan dat de verdachte
de motor niet heeft gezien, is daartoe niet toereikend.

34. Ik wijs er in dit verband op dat de Hoge Raad in zijn arrest van 30 juni 2015,
ECLI:NL:HR:2015:1772 tot de slotsom kwam dat het oordeel van het hof dat de verdachte roekeloos
had gereden ontoereikend was gemotiveerd in een situatie waarin de verdachte zeven maal de
toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken, had gereden met een snelheid van ten minste 147
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km per uur waar 100 km per uur was toegestaan, terwijl de verdachte geen enkele ervaring had met
het besturen van het type auto waarin hij reed. Zoals gezegd, ligt het niet in de rede in gevallen
waarin de vastgestelde feiten het oordeel dat sprake is van roekeloosheid niet kunnen dragen uit te
wijken naar de opzettelijke variant, met een hoger strafmaximum.

35. Dat de verdachte een verwijt treft voor het rijden onder invloed van alcohol, is zonneklaar. De
veroordeling onder 3 is mede daarop gegrond. Evenmin wordt in cassatie namens de verdachte de
stelling ingenomen dat het fatale ongeval niet aan hem te wijten zou zijn. Met de steller van het
middel meen ik evenwel dat uit de bewijsvoering niet kan worden afgeleid dat de verdachte bewust
de aanmerkelijke kans op de dood van de beide medeweggebruikers heeft aanvaard. Het bewijs van
voorwaardelijk opzet komt er in de bestreden uitspraak in de kern op neer dat de verdachte als
gewaarschuwd man, zonder geldig rijbewijs29, onder invloed van een zeer grote hoeveelheid alcohol,
in de nacht in zijn auto is gaan rijden. Uit de bewijsvoering kan daarmee nog niet worden afgeleid dat
de verdachte de aanmerkelijke kans op een ongeval met dodelijke afloop, zoals dat zich uiteindelijk
heeft gerealiseerd, bewust heeft aanvaard. In het bijzonder wordt uit de bestreden uitspraak niet
duidelijk waarin de aanvaarding zou zijn gelegen van de aanmerkelijke kans op een dodelijke afloop
en daarmee waarom geen sprake zou zijn van bewuste schuld maar van voorwaardelijk opzet. Van
degene die weet heeft van de aanmerkelijke kans op het gevolg, maar die ervan is uitgegaan dat het
gevolg niet zal intreden, kan immers wel worden gezegd dat hij met (grove) onachtzaamheid heeft
gehandeld maar niet dat zijn opzet in voorwaardelijke vorm op dat gevolg gericht is geweest.
Daarvoor is meer nodig, zoals aanknopingspunten ontleend aan uitlatingen van de verdachte of aan
de wijze van rijden ten tijde van of kort voorafgaand aan het ongeval, in het licht van de concrete
omstandigheden van het geval. Aan de vaststellingen in de bestreden uitspraak kunnen deze
aanknopingspunten niet genoegzaam worden ontleend. In dit opzicht schiet de motivering van de
bewezenverklaringen onder 1 en 2 tekort.

36. Het eerste middel slaagt.

37. Het tweede middel behelst de klacht dat het hof niet in zijn beoordeling heeft betrokken dat de
verdachte zelf ook levensgevaar heeft gelopen en het onwaarschijnlijk is dat hij de kans op het verlies
van zijn eigen leven ook op de koop toe heeft genomen. De steller van het middel betoogt dat een
auto en een motor gelijkwaardige verkeersdeelnemers zijn.

38. Ik meen dat dit middel faalt. Het hof heeft – zij het ten overvloede - overwogen dat een motor, met
een kleinere massa dan een auto en beperktere veiligheidsvoorzieningen, als zwakkere
verkeersdeelnemer heeft te gelden. Dat oordeel acht ik niet onbegrijpelijk. In het licht daarvan kon het
hof oordelen dat de vergelijking met het hiervoor genoemde Porsche-arrest mank gaat. Dat oordeel
behoefde geen nadere motivering.

39. Het tweede middel faalt.

40. Het eerste middel slaagt. Het tweede middel faalt.

41. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

42. De verdachte is onder meer tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaar veroordeeld. Ook
als het hof na verwijzing zou komen tot een veroordeling wegens de culpoze variant, is een dergelijke
straf niet uitgesloten (art. 175, eerste en derde lid, WVW 1994, in verbinding met art. 57 Sr). Die
constatering nuanceert het mogelijke beeld dat voor de culpoze variant het straftoemetingsniveau te
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laag zou zijn om recht te doen aan de ernst van de feiten en de schrijnende gevolgen. Deze
opmerking strekt er niet toe op enigerlei wijze vooruit te lopen op de afdoening na terugwijzing. Die is
aan het hof voorbehouden.

43. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de
beslissingen ter zake het onder 1 en 2 ten laste gelegde en de strafoplegging, en tot terugwijzing van
de zaak naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te
worden berecht en afgedaan.
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aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2018, p. 278.

De Hullu 2018, p. 278.

Zie de annotatie van Rozemond onder HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:470, NJ 2014, 220.
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HR 16 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3620.

Zie ook De Hullu 2018, p. 279-280.

De rechtbank overwoog dat “ook uitgaande van een situatie waarin verdachte zich aan de
maximumsnelheid heeft gehouden” het risico door overmatig alcoholgebruik op een ongeval met
dodelijke afloop toeneemt.

De rechtbank heeft geen verdere vaststellingen gedaan over de rijvaardigheid van de verdachte.
Het rijbewijs van de verdachte was voorzien van de categorie AM. De rechtbank heeft in de
bewijsvoering wel verwezen naar de verklaring van de verdachte dat hij een bedrijfsauto ter
beschikking had en (ook) ter plaatse regelmatig reed.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 24-04-2018

Datum publicatie 24-04-2018

Zaaknummer 16/02631

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:382

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging zware mishandeling. Voorwaardelijk opzet op zwaar lichamelijk letsel door
met gebalde vuist één stomp tegen het gezicht te geven? Art. 45 Sr en art. 302 Sr.
Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte, die vroeger heeft gebokst en een grote
man is van ca. twee meter, met een gebalde vuist “gericht en met kracht” tegen het
gezicht van het slachtoffer onder zijn rechteroog en tegen zijn neus heeft gestompt
ten gevolge waarvan fracturen aan de oogkas en het neusbot zijn ontstaan. ’s Hofs
op die - niet onbegrijpelijke - vaststellingen gebaseerde oordeel dat kan worden
bewezenverklaard dat verdachtes opzet was gericht op het toebrengen van zwaar
lichamelijk letsel, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend
gemotiveerd. Volgt verwerping. CAG: anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
RvdW 2018/576 
TPWS 2018/68 
NBSTRAF 2018/246 
SR-Updates.nl 2018-0195 
NJ 2019/193 met annotatie van Redactie, H.D. Wolswijk 

Uitspraak

24 april 2018

Strafkamer

nr. S 16/02631

EC/SA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 26 april 2016,
nummer 20/003700-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1971.

ECLI:NL:HR:2018:659
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M.C. van der Want, advocaat te
Middelburg, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal P.C. Vegter heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en
tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, opdat de zaak op het bestaande
hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Het middel klaagt dat het bewezenverklaarde wat betreft het opzet niet uit de gebezigde
bewijsvoering kan worden afgeleid.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op 20 april 2015 te Aardenburg, gemeente Sluis, ter uitvoering van het door verdachte
voorgenomen misdrijf om aan een persoon, te weten [slachtoffer] , opzettelijk zwaar
lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet [slachtoffer] tegen het gezicht heeft
gestompt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid."

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Een proces-verbaal van aangifte d.d. 20 april 2015, dossierpagina's 3 en 4, voor zover
inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van aangever [slachtoffer] :

Plaats delict: [a-straat 1] , Aardenburg, binnen de gemeente Sluis

Pleegdatum: 20 april 2015

[verdachte] heeft mij mishandeld. Hij heeft mij met zijn gebalde linkervuist één klap onder
mijn rechteroog gegeven. Daarbij sloeg hij tevens op mijn neus. Hierdoor is mijn gezicht rood
en dik en bloedde ik ook een beetje. Het doet ook pijn. Ik stond voor mijn café te praten met
een jongen. Omstreeks 16.55 uur zag ik een rode Peugeot aan komen rijden, ik zag dat
[verdachte] uitstapte. Ik ken [verdachte] van vroeger. Wij hebben samen gebokst.
[verdachte] is een grote man. Hij is iets langer dan 2 meter.

Opmerking verbalisant: [slachtoffer] had een kapotte neus en de huid onder zijn rechteroog
was dik. Ook bloedde hij een beetje en was de huid rood.

2. Een brief gericht aan Dr. Hutsebaut Andre, opgesteld op 21 april 2015 door Dr. Roussel
Luc, dossierpagina 14, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bij uw patiënt [slachtoffer] , werd op 21 april 2015 onderzoek verricht.

Kliniek: vechtpartij, DD fracturen schedel, oogkas, neus.

Blow-out fractuur van orbitabodem rechts.

Fractuur van het os nasalis rechts.

Fractuur van de anterieure maxilla links.

3. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 20 april 2015, dossierpagina's 16 en 17, voor
zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van getuige [getuige 1] :

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het tweede middel
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2.2.3.

Vanmiddag, 20 april 2015, bevond ik mij in café ' [A] ', gelegen aan [a-straat 1] te
Aardenburg. Ik zag door het raam dat de café-eigenaar, te weten [slachtoffer] aan de
voorzijde van het café op straat stond. Ik zag dat een persoon die ik ken als [verdachte] met
zijn auto, een rode Peugeot, aangereden kwam. Toen [verdachte] in de buurt kwam van
[slachtoffer] zag ik dat hij plotseling zijn auto parkeerde en uitstapte. Ik zag dat [verdachte]
op [slachtoffer] afliep. Tevens zag ik dat [verdachte] hierbij een dreigende houding aannam
tegenover [slachtoffer] . Ik zag vervolgens dat [verdachte] met zijn gebalde vuist tegen het
rechtergedeelte van het gezicht van [slachtoffer] sloeg. Toen [slachtoffer] weer terug richting
het café kwam, zag ik dat hij bloed op de rechterzijde van zijn neus had.

4. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 20 april 2015, dossierpagina 18, voor zover
inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van getuige [getuige 2] :

Ik stond vandaag 20 april 2015, in het café " [A] " te Aardenburg. Ik zag dat [slachtoffer]
buiten stond en dat een rode Peugeot aangereden kwam. Ik zag dat [verdachte] uitstapte
en richting [slachtoffer] liep. Ik zag dat [verdachte] met zijn gebalde vuist [slachtoffer] op zijn
gezicht sloeg.

5. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 20 april 2015, dossierpagina's 20 en 21, voor
zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van getuige [getuige 3] :

Vanmiddag, 20 april 2015, bevond ik mij in café ' [A] ' gelegen aan [a-straat 1] te
Aardenburg. Ik zag dat mijn vader [slachtoffer] aan de voorzijde van het café op straat
stond. Vervolgens zag ik dat een persoon die ik ken als [verdachte] met zijn auto, een rode
Peugeot, aangereden kwam. Toen [verdachte] in de buurt van mijn vader kwam, zag ik dat
hij plotseling zijn auto parkeerde en uitstapte. Ik zag dat [verdachte] op mijn vader afliep. Ik
zag dat [verdachte] met zijn gebalde vuist tegen het rechtergedeelte van het gezicht van
mijn vader sloeg."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts het volgende overwogen:

"Allereerst merkt het hof op dat niet is gebleken dat verdachte [slachtoffer] heeft geslagen
met de vooropgezette bedoeling om hem zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Van
onvoorwaardelijk opzet op zwaar lichamelijk letsel bij [slachtoffer] is naar het oordeel van
het hof dan ook geen sprake.

Vervolgens dient het hof de vraag te beantwoorden of ten aanzien van het gedrag van
verdachte vastgesteld kan worden dat er sprake is geweest van voorwaardelijk opzet op
zwaar lichamelijk letsel bij [slachtoffer] .

Voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg - zoals in het onderhavige geval zwaar
lichamelijk letsel - is aanwezig indien de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld
aan de aanmerkelijke kans dat dat gevolg zal intreden. De beantwoording van de vraag of
de gedraging 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
gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht. Het moet daarbij gaan om een
kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten. Niet alleen is vereist dat
verdachte in dat geval wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal
intreden, maar ook dat hij die kans ten tijde van de gedraging bewust heeft aanvaard of op
de koop heeft toegenomen.

Op grond van het verhandelde ter terechtzitting is voor het hof komen vast te staan dat
verdachte met een gebalde vuist heeft gestompt tegen het gezicht van aangever
[slachtoffer] . Hierbij heeft verdachte hem onder zijn rechteroog en tegen zijn neus geraakt.
[slachtoffer] heeft zich voor zijn letsel onder medische behandeling moeten stellen, waarbij is
geconstateerd dat hij fracturen had aan de oogkas en het neusbot. Voorts blijkt uit het
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2.3.

2.4.

2.5.

4.1.

4.2.

dossier (pagina 3) dat het slachtoffer vroeger met verdachte heeft gebokst en dat verdachte
een grote man is van circa 2 meter lang. Het hof leidt hier uit af dat verdachte gericht en met
kracht heeft geslagen.

Het hof stelt voorop dat voor omschreven handelen van verdachte, te weten het met kracht
met de vuist slaan in iemands gezicht, terwijl degene die slaat bokservaring heeft en een
grote man is, een aanmerkelijk kans op zwaar lichamelijk letsel bij het slachtoffer in het leven
roept. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat het gezicht bijzonder kwetsbaar
is. Zo kan door met kracht in iemands gezicht te slaan, gemakkelijk de kaak en/of de oogkas
en/of het neusbot breken, waarbij veelal operatief ingrijpen noodzakelijk is, blijvende
littekenvorming in het aangezicht ontstaan, dan wel een oog blijvend beschadigd raken.

Voorts is het hof van oordeel dat voren omschreven gedraging van verdachte naar zijn
uiterlijke verschijningsvorm - behoudens contra-indicaties waarvan niet is gebleken - kan
worden aangemerkt als zo zeer gericht op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij
het slachtoffer dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte de aanmerkelijke kans hierop
bewust heeft aanvaard. Dat dit gevolg niet is ingetreden, is uitsluitend te danken aan
omstandigheden buiten de wil van verdachte."

Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. Voorwaardelijk
opzet op een bepaald gevolg – zoals hier zwaar lichamelijk letsel – is aanwezig indien de
verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat dat gevolg zal intreden. Het zal
moeten gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.

Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte, die vroeger heeft gebokst en een grote man is van
circa twee meter, met een gebalde vuist "gericht en met kracht" tegen het gezicht van het
slachtoffer onder zijn rechteroog en tegen zijn neus heeft gestompt ten gevolge waarvan
fracturen aan de oogkas en het neusbot zijn ontstaan. Het op die - niet onbegrijpelijke -
vaststellingen gebaseerde oordeel van het Hof dat kan worden bewezenverklaard dat verdachtes
opzet was gericht op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, getuigt niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.

Het middel faalt.

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere
motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Het middel klaagt dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM in de cassatiefase
is overschreden omdat de stukken te laat door het Hof zijn ingezonden.

Het middel is gegrond. Dit moet leiden tot vermindering van de aan de verdachte opgelegde
gevangenisstraf van drie maanden.

3 Beoordeling van het derde middel

4 Beoordeling van het eerste middel
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Nu de Hoge Raad geen 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 de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

vermindert deze in die zin dat deze twee maanden en drie weken beloopt;

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 M.T. Boerlage, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 24 april 2018.

5 Slotsom

6 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 13-03-2018
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Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:659 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Poging zware mishandeling. Voorwaardelijk opzet op zwaar lichamelijk letsel door
met gebalde vuist één stomp tegen het gezicht te geven? Art. 45 Sr en art. 302 Sr.
Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte, die vroeger heeft gebokst en een grote
man is van ca. twee meter, met een gebalde vuist “gericht en met kracht” tegen het
gezicht van het slachtoffer onder zijn rechteroog en tegen zijn neus heeft gestompt
ten gevolge waarvan fracturen aan de oogkas en het neusbot zijn ontstaan. ’s Hofs
op die - niet onbegrijpelijke - vaststellingen gebaseerde oordeel dat kan worden
bewezenverklaard dat verdachtes opzet was gericht op het toebrengen van zwaar
lichamelijk letsel, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend
gemotiveerd. Volgt verwerping. CAG: anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 16/02631
Zitting: 13 maart 2018 (bij vervroeging)

Mr. P.C. Vegter
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 26 april 2016 door het hof 's-Hertogenbosch wegens “poging tot
zware mishandeling”, veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met aftrek als
bedoeld in art. 27(a) Sr. Voorts heeft het hof de vordering van de benadeelde partij toegewezen en
aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel opgelegd, een en ander zoals in het bestreden
arrest is vermeld.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. M.C. van der Want, advocaat te
Middelburg, heeft drie middelen van cassatie voorgesteld.

3.  Het eerste middel klaagt over schending van de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid,
EVRM.

4.  Namens de verdachte is op 9 mei 2016 beroep in cassatie ingesteld. De stukken van het geding
zijn op 26 juli 2017 ter griffie van de Hoge Raad binnengekomen. Aldus is de door de Hoge Raad in
een geval als het onderhavige op acht maanden gestelde inzendtermijn met ruim zes maanden
overschreden. Ambtshalve merk ik op dat thans meer dan zestien maanden zijn verstreken sinds
het instellen van het cassatieberoep en de overschrijding van de inzendtermijn niet meer door een
voortvarende behandeling in cassatie kan worden gecompenseerd. Dit brengt mee dat de redelijke
termijn als bedoeld in art. 6 EVRM is overschreden, hetgeen dient te leiden tot strafvermindering.1

ECLI:NL:PHR:2018:382
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6. Het tweede middel richt zich tegen de motivering van de bewezen verklaarde poging tot zware
mishandeling.

7. Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

“hij op of omstreeks 20 april 2015 te Aardenburg, gemeente Sluis, aan een persoon, te weten
[slachtoffer] , opzettelijk zwaar lichamelijk letsel, te weten een breuk van de oogkas en/of een breuk
van het neusbot en/of een breuk van het kaakbeen, heeft toegebracht door (met kracht) tegen/op/in
het gezicht, althans het lichaam, te slaan en/of te stompen;

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

hij op of omstreeks 20 april 2015 te Aardenburg, gemeente Sluis, ter uitvoering van het door
verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon, te weten [slachtoffer] , opzettelijk zwaar
lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet [slachtoffer] tegen/op/in het gezicht, althans het
lichaam, heeft geslagen en/of gestompt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is
voltooid;

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

hij op of omstreeks 20 april 2015 te Aardenburg, gemeente Sluis, opzettelijk mishandelend een
persoon (te weten [slachtoffer] ) tegen/op/in het gezicht, althans het lichaam, heeft geslagen en/of
gestompt, terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel, te weten een breuk van de oogkas en/of een breuk
van het neusbot en/of een breuk van het kraakbeen ten gevolge heeft gehad en/of waardoor deze
pijn heeft ondervonden.”

8. Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat:

“hij op 20 april 2015 te Aardenburg, gemeente Sluis, ter uitvoering van het door verdachte
voorgenomen misdrijf om aan een persoon, te weten [slachtoffer] , opzettelijk zwaar lichamelijk letsel
toe te brengen, met dat opzet [slachtoffer] tegen het gezicht heeft gestompt, terwijl de uitvoering van
dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

9. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een proces-verbaal van aangifte d.d. 20 april 2015, dossierpagina’s 3 en 4, voor zover inhoudende
– zakelijk weergegeven – als verklaring van aangever [slachtoffer] :

Plaats delict: [a-straat 1] , Aardenburg, binnen de gemeente Sluis

Pleegdatum: 20 april 2015

[verdachte] heeft mij mishandeld. Hij heeft mij met zijn gebalde linker vuist één klap onder mijn
rechteroog gegeven. Daarbij sloeg hij tevens op mijn neus. Hierdoor is mijn gezicht rood en dik en
bloedde ik ook een beetje. Het doet ook pijn.

Ik stond voor mijn café te praten met een jongen. Omstreeks 16.55 uur zag ik een rode Peugeot aan
komen rijden. Ik zag dat [verdachte] uitstapte. Ik ken [verdachte] van vroeger. Wij hebben samen
gebokst. [verdachte] is een grote man. Hij is iets langer dan 2 meter.

Opmerking verbalisant: [slachtoffer] had een kapotte neus en de huid onder zijn rechteroog was dik.
Ook bloedde hij een beetje en was de huid rood.

2. Een brief gericht aan Dr. Hutsebaut Andre, opgesteld op 21 april 2015 door Dr. Roussel Luc,
dossierpagina 14, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Bij uw patiënt [slachtoffer] , werd op 21 april 2015 onderzoek verricht.

Kliniek: vechtpartij, DD fracturen schedel, oogkas, neus.

Blow-out fractuur van orbitabodem rechts.

Fractuur van het os nasalis rechts.

Fractuur van de anterieure maxilla links.

3. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 20 april 2015, dossierpagina’s 16 en 17, voor zover
inhoudende – zakelijk weergegeven – als verklaring van getuige [getuige 1] :

5 Het eerste middelslaagt.
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Vanmiddag, 20 april 2015, bevond ik mij in café ‘ [A] ’, gelegen aan [a-straat 1] te Aardenburg. Ik zag
door het raam dat de café-eigenaar, te weten [slachtoffer] aan de voorzijde van het café op straat
stond. Ik zag dat een persoon die ik ken als [verdachte] met zijn auto, een rode Peugeot, aangereden
kwam.

Toen [verdachte] in de buurt kwam van [slachtoffer] zag ik dat hij plotseling zijn auto parkeerde en
uitstapte. Ik zag dat [verdachte] op [slachtoffer] afliep. Tevens zag ik dat [verdachte] hierbij een
dreigende houding aannam tegenover [slachtoffer] . Ik zag vervolgens dat [verdachte] met zijn
gebalde vuist tegen het rechtergedeelte van het gezicht van [slachtoffer] sloeg.

Toen [slachtoffer] weer terug richting het café kwam, zag ik dat hij bloed op de rechterzijde van zijn
neus had.

4. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 20 april 2015, dossierpagina 18, voor zover
inhoudende – zakelijk weergegeven – als verklaring van getuige [getuige 2] :

Ik stond vandaag 20 april 2015, in het café “ [A] ” te Aardenburg. Ik zag dat [slachtoffer] buiten stond
en dat een rode Peugeot aangereden kwam. Ik zag dat [verdachte] uitstapte en richting [slachtoffer]
liep. Ik zag dat [verdachte] met zijn gebalde vuist [slachtoffer] op zijn gezicht sloeg.

5. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 20 april 2015, dossierpagina’s 20 en 21, voor zover
inhoudende – zakelijk weergegeven – als verklaring van getuige [getuige 3] :

Vanmiddag, 20 april 2015, bevond ik mij in café ‘ [A] ’ gelegen aan [a-straat 1] te Aardenburg.

Ik zag dat mijn vader [slachtoffer] aan de voorzijde van het café op straat stond.

Vervolgens zag ik dat een persoon die ik ken als [verdachte] met zijn auto, een rode Peugeot,
aangereden kwam. Toen [verdachte] in de buurt van mijn vader kwam, zag ik dat hij plotseling zijn
auto parkeerde en uitstapte. Ik zag dat [verdachte] op mijn vader afliep. Ik zag dat [verdachte] met
zijn gebalde vuist tegen het rechtergedeelte van het gezicht van mijn vader sloeg.”

10. Het hof heeft ten aanzien van het bewijs het volgende overwogen:

“Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs

De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan, berust op de feiten en
omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang
beschouwd.

De verdediging heeft bepleit dat het hof verdachte zal vrijspreken van het subsidiair ten laste
gelegde. Ter onderbouwing van dat standpunt heeft de raadsman aangevoerd dat niet gezegd kan
worden dat door middel van het geven van een enkele klap de kans op zwaar lichamelijk letsel
aanmerkelijk is.

Het hof overweegt dienaangaande als volgt.

Allereerst merkt het hof op dat niet is gebleken dat verdachte [slachtoffer] heeft geslagen met de
vooropgezette bedoeling om hem zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Van onvoorwaardelijk opzet
op zwaar lichamelijk letsel bij [slachtoffer] is naar het oordeel van het hof dan ook geen sprake.

Vervolgens dient het hof de vraag te beantwoorden of ten aanzien van het gedrag van verdachte
vastgesteld kan worden dat er sprake is geweest van voorwaardelijk opzet op zwaar lichamelijk letsel
bij [slachtoffer] .

Voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg – zoals in het onderhavige geval zwaar lichamelijk letsel
– is aanwezig indien de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke
kans dat dat gevolg zal intreden. De beantwoording van de vraag of de gedraging 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 gedraging en de omstandigheden waaronder deze is
verricht. Het moet daarbij gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te
achten. Niet alleen is vereist dat verdachte in dat geval wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans
dat het gevolg zal intreden, maar ook dat hij die kans ten tijde van de gedraging bewust heeft
aanvaard of op de koop heeft toegenomen.

89



Op grond van het verhandelde ter terechtzitting is voor het hof komen vast te staan dat verdachte
met een gebalde vuist heeft gestompt tegen het gezicht van aangever [slachtoffer] . Hierbij heeft
verdachte hem onder zijn rechteroog en tegen zijn neus geraakt. [slachtoffer] heeft zich voor zijn
letsel onder medische behandeling moeten stellen, waarbij is geconstateerd dat hij fracturen had aan
de oogkas en het neusbot. Voorts blijkt uit het dossier (pagina 3) dat het slachtoffer vroeger met
verdachte heeft gebokst en dat verdachte een grote man is van circa 2 meter lang. Het hof leidt hier
uit af dat verdachte gericht en met kracht heeft geslagen.

Het hof stelt voorop dat voor omschreven handelen van verdachte te weten het met kracht met de
vuist slaan in iemands gezicht, terwijl degene die slaat boks ervaring heeft en een grote man is, een
aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel bij het slachtoffer in het leven roept. Het is immers een
feit van algemene bekendheid dat het gezicht bijzonder kwetsbaar is. Zo kan door met kracht in
iemands gezicht te slaan, gemakkelijk de kaak en/of de oogkas en/of het neusbot breken, waarbij
veelal operatief ingrijpen noodzakelijk is, blijvende littekenvorming in het aangezicht ontstaan, dan
wel een oog blijvend beschadigd kan raken.

Voorts is het hof van oordeel dat voren omschreven gedraging van verdachte naar zijn uiterlijke
verschijningsvorm – behoudens contra-indicaties waarvan niet is gebleken – kan worden aangemerkt
als zo zeer gericht op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij het slachtoffer dat het niet
anders kan zijn dan dat verdachte de aanmerkelijke kans hierop bewust heeft aanvaard. Dat dit
gevolg niet is ingetreden, is uitsluitend te danken aan omstandigheden buiten de wil van verdachte.

Het hof verwerpt het verweer.”

11. In de toelichting op het middel staat de ontoereikende motivering van het bewezen verklaarde
(voorwaardelijk) opzet op zwaar lichamelijk letsel centraal. Er wordt op gewezen dat niet is bewezen
verklaard dat de verdachte met kracht tegen het gezicht heeft gestompt en dat een grote man met
een boksverleden zowel hard als zacht kan slaan. In cassatie staat dus niet ter discussie dat de
verdachte opzettelijk het slachtoffer tegen het gezicht heeft gestompt. Dat komt inderdaad in de
bewijsmiddelen volledig uit de verf. De klacht is dat een deugdelijke motivering van de
bewezenverklaring ontbreekt voor zover het betreft het voorwaardelijk opzet op zwaar lichamelijk
letsel.

12. Bij de beoordeling van dit middel moet het volgende worden vooropgesteld. Voorwaardelijk opzet
op een bepaald gevolg – zoals pijn en/of letsel – is aanwezig indien de verdachte bewust de
aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het betreffende gevolg zal intreden. De beantwoording van de
vraag of de gedraging 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 gedraging en
de omstandigheden waaronder deze is verricht. Er is geen grond de inhoud van het begrip
“aanmerkelijke kans” afhankelijk te stellen van de aard van het gevolg. Het zal in alle gevallen moeten
gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten. Bepaalde
gedragingen kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op
een bepaald gevolg dat het – behoudens contra-indicaties – niet anders kan zijn dan dat de
verdachte de aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg bewust heeft aanvaard.2

13. Alvorens het middel nader te bespreken wijs ik op het volgende. Anders dan de rechtbank is
kennelijk naar het oordeel van het hof het toegebrachte letsel onvoldoende om een zware
mishandeling bewezen te verklaren. Die voorzichtige benadering past in de rechtspraak van de Hoge
Raad, al zou in het onderhavige geval enig gewicht kunnen toekomen aan de omstandigheid dat het
om meervoudig letsel gaat.3

14. De wijze van ten laste leggen verdient enige aandacht. Het ontgaat mij waarom de steller van de
tenlastelegging in het primaire tenlastegelegde de kracht van het slaan wel vermeldt en dat in het
subsidiaire tenlastegelegde nalaat. Het staat het hof vrij in een dergelijk geval waarin primair ‘met
kracht slaan’ wordt ten laste gelegd en subsidiair ‘slaan’ zo te lezen dat in het subsidiaire eveneens
‘met kracht’ is ten laste gelegd. 4 Het hof heeft dit niet (expliciet) gedaan, maar in de
bewijsoverwegingen van het hof ligt het wel besloten. Het hof heeft daarin namelijk tot uitdrukking
gebracht dat de verdachte gericht en met kracht heeft geslagen.
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15. In de toelichting op het middel onder 1 is te lezen: “Uit het bewezenverklaarde op pagina 3 van
het arrest blijkt [dat; PV] het Hof het bestanddeel ‘met kracht’ niet bewezen heeft verklaard. Wat
resteert aan feitelijke gedraging is aldus: één stomp; tegen het gezicht; waarbij geen zwaar
lichamelijk letsel is ontstaan.” De bewezenverklaring bevat in het verlengde van de tenlastelegging
niet dat de stomp gericht en met kracht was. Ik wees er al op dat volgens het hof echter wel in de
bewijsmiddelen ligt besloten dat de stomp gericht en met kracht was. Het heeft er alle schijn van dat
de toelichting de feitelijke grondslag van het middel beperkt tot een andere vaststelling dan die het
hof heeft gedaan. Dan dringt het ontbreken van feitelijke grondslag van het middel zich op.

16. De vraag is of het middel een aanknopingspunt biedt voor een ruime lezing. Het middel zelf is heel
algemeen, maar de toelichting bevat na hetgeen ik zojuist citeerde onder verwijzing naar rechtspraak
dienaangaande met name klachten tegen de motivering van het opzet in verband met een stomp
tegen het gezicht. Gelet daarop bestaat er niet onmiddellijk een dwingende reden het middel te lezen
als een klacht over de conclusie in de bewijsoverweging dat de gedraging van de verdachte zowel
gerichtheid als kracht omvatte. Het hof concludeert tot die gerichtheid en kracht op grond van de
ingetreden gevolgen en de omstandigheid dat de verdachte heeft gebokst en circa 2 meter lang is.

17. De vraag komt op of er een pijnpunt zit in de motivering van het hof dat er gericht en met kracht is
geslagen. Uit de voor het bewijs gebezigde verklaringen blijkt geen expliciete informatie over
gerichtheid of kracht van de vuistslag. Het hof leidt dit, zoals al werd opgemerkt, af uit de aard en de
gevolgen van het toegebrachte letsel, de omstandigheid dat de verdachte bokservaring heeft en het
feit dat hij een grote man is van circa twee meter lang. Deze tussenstap om uiteindelijk tot opzet te
geraken heeft niet rechtstreeks betrekking op het opzet. Het gaat hier eerst en vooral om de typering
van de aard van de gedraging als gericht en krachtig. Kan de gerichtheid en de kracht worden afgeleid
uit de gevolgen, de bokservaring en de lengte (en omvang) van de verdachte? Zonder ontbrekende
toelichting komt mij dat voor als een te vergaande conclusie. De enkele omstandigheid dat iemand
bokservaring heeft en circa 2 meter lang is, wijst niet zonder meer op gericht en met kracht stompen.
Juist bokservaring kan wijzen op het vermogen te moduleren in gerichtheid en slagkracht en dat lijkt
even goed te gelden voor een groot iemand van circa 2 meter. Als de persoonlijke eigenschappen (in
het bijzonder bokservaring en lengte) vervallen resteren de gevolgen als grondslag voor de conclusie
dat gericht en met kracht is geslagen. Of kan nog worden volgehouden dat het letsel ten gevolge van
de stomp zelfstandig de conclusie kunnen dragen dat er gericht en met kracht is geslagen? Mij gaat
dat te ver.

18. In de toelichting op het middel onder 5 wordt opgemerkt: “Het feit dat iemand in het verleden
heeft gebokst en een lengte heeft van circa 2 meter zegt echter niets over de feitelijke gedraging op
20 april 2015 te Aardenburg. Ook iemand met een boksverleden (of wellicht wel juist iemand met een
boksverleden) kan zachter of gerichter slaan. Hetzelfde geldt voor een persoon van 2 meter. Hierover
overweegt het hof echter niets.” Voor zover deze passage wordt gelezen als een klacht tegen de
kwalificatie van feitelijke gedraging als gericht en met kracht, slaagt het middel.

19. Dat het hof heeft overwogen dat het gericht en met kracht iemand een vuistslag geven in diens
gezicht de aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel met zich brengt, acht ik op zichzelf bezien
niet zo problematisch.5 Want hoewel een enkele vuistslag in het gezicht naar de algemene
ervaringsregels niet de aanmerkelijke kans in het leven roept dat dit zwaar lichamelijk letsel ten
gevolg zal hebben, kunnen omstandigheden waaronder het geweld is aangewend (zoals de
gerichtheid en de kracht van de betreffende klap) dit oordeel anders maken.6 Hier wringt echter wel
de onderbouwing van de gerichtheid en de kracht met onder meer de gevolgen. Uiteindelijk zijn zo
redenerend immers de gevolgen mede bepalend voor de vraag of van voorwaardelijk opzet sprake is.
De aanmerkelijke kans is afhankelijk van de aard van de gedraging die is gestoeld op de aard van het
gevolg. Dat is in strijd met de eerder besproken maatstaf van de Hoge Raad. En zo bezien is het ook
van ondergeschikt belang of het middel uiteindelijk de conclusie van het hof over de aard van de
gedraging wel ter discussie stelt. De steller van het middel lijkt een stapje over te slaan, maar dat
mag hem niet worden tegengeworpen. Als uw Raad met mij het middel welwillend wil lezen dan moet
het slagen.
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22. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 12 april 2016 blijkt dat door de advocaat-generaal
respectievelijk de raadsman ten aanzien van de straf – voor zover voor de beoordeling van het middel
van belang – het volgende is aangevoerd:

“De advocaat-generaal voert het woord tot requisitoir als volgt:

(…)

Nu ik, anders dan de politierechter, niet de zware mishandeling bewezen acht, maar enkel de poging
daartoe, kom ik ook tot een andere straf.

Gelet op het verdachte betreffende Uittreksel Justitiële Documentatie meen ik wel dat een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is.

Alles afwegende vorder ik dat het hof (…) verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de
duur van 4 weken, waarvan 2 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. (…)

De raadsman voert het woord tot verdediging als volgt:

(…)

Ten aanzien van de op te leggen straf verzoek ik het hof te volstaan met de oplegging van een
gevangenisstraf voor de duur van één dag, dit in verband met het bepaalde in artikel 22b van het
Wetboek van Strafrecht, gecombineerd met een taakstraf. (…)”

23. Het hof heeft ten aanzien van de strafoplegging het volgende overwogen:

“De politierechter heeft de verdachte ten aanzien van het primair ten laste gelegde veroordeeld tot
een gevangenisstraf voor de duur van 6 weken met aftrek van voorarrest, waarvan 4 weken
voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof verdachte ten aanzien van een bewezenverklaring
van het subsidiair ten laste gelegde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 4
weken, waarvan 2 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

De verdediging heeft verzocht dat het hof zal volstaan met de oplegging van een gevangenisstraf
voor de duur van 1 (één) dag gecombineerd met een taakstraf.

Het hof komt tot een andere strafoplegging dan is opgelegd door de politierechter, is gevorderd door
de advocaat-generaal en is verzocht door de verdediging en overweegt daartoe als volgt.

Bij de bepaling van de op te leggen straf heeft het hof gelet op de aard en de ernst van hetgeen
bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de
persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is
gekomen.

Voor het bepalen van de duur van de gevangenisstraf neemt het hof het landelijke oriëntatiepunt
straftoemeting, waarin het gebruikelijke rechterlijke straftoemetingsbeleid zijn neerslag heeft
gevonden, tot uitgangspunt. Gelet daarop zou voor het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk
letsel zonder gebruik te maken van een wapen een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden
passend zijn.

In strafverlagende zin heeft het hof rekening gehouden met de omstandigheid dat er in onderhavige
zaak sprake is van een poging tot zware mishandeling, zodat in de regel een verlaging van een derde
van voornoemde gevangenisstraf aan de orde is.

In strafverzwarende zin heeft het hof rekening gehouden met de omstandigheid dat verdachte
blijkens het hem betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 15 februari 2016 voorafgaande aan
het bewezen verklaarde reeds meerdere malen onherroepelijk is veroordeeld ten aanzien van
geweldsmisdrijven. Deze eerdere veroordelingen hebben verdachte kennelijk het laakbare van zijn
handelen niet doen inzien.

20 Het tweede middel slaagt.

21 Het derde middel richt zich tegen de motivering van de strafoplegging.
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Alles afwegende is het hof van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden passend
is bij de ernst van en de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan.”

24. Uit de toelichting op het middel maak ik op dat de steller van het middel meent dat het hof
onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het in vergaande mate is afgeweken van de straf zoals die
was opgelegd door de rechtbank, het gemotiveerde verzoek van de verdediging om een werkstraf op
te leggen en de onderbouwde strafeis van de advocaat‑generaal. Daarnaast heeft het hof ter
motivering verwezen naar de zogenaamde LOVS oriëntatiepunten, maar daarbij ten onrechte niet
meegewogen dat in dit geval geen sprake was van onvoorwaardelijk opzet en dat het ging om een
poging. Ook heeft het hof geen inzicht gegeven waarom de door de verdediging voorgestelde
gecombineerde straf niet tot de mogelijkheden behoorde.

25. Vooropgesteld zij dat de feitenrechter vrij is in de keuze van de straf en in de waardering van de
factoren die hij daartoe van belang acht. Deze afweging is aan hem voorbehouden en dit behoeft
geen motivering. In cassatie kan dus niet worden onderzocht of de juiste straf is opgelegd en evenmin
of de straf beantwoordt aan alle daarvoor in aanmerking komende factoren. Alleen wanneer de
strafoplegging op zichzelf onbegrijpelijk is, is er in cassatie reden voor ingrijpen.7 Daarnaast zij
opgemerkt dat de LOVS oriëntatiepunten geen recht in de zin van art. 79 RO vormen, zodat in cassatie
niet met vrucht kan worden geklaagd over een onjuiste toepassing daarvan. Hoewel de feitenrechter
derhalve niet is gebonden aan de LOVS oriëntatiepunten, kan in cassatie wel worden getoetst of de
uitleg en de toepassing ervan door het hof begrijpelijk is.8

26. Het hof heeft – in afwijking van hetgeen is opgelegd door de politierechter, is gevorderd door de
advocaat-generaal en is verzocht door de verdediging – de verdachte een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf van drie maanden opgelegd. Het hof heeft bij deze strafoplegging als uitgangspunt
de LOVS oriëntatiepunten genomen en daarbij voorts in strafverlagende zin van belang geacht dat
slechts een poging is bewezen verklaard en in strafverzwarende zin dat er sprake was van recidive.

27. Voor zover het middel klaagt dat het hof geen rekening heeft gehouden met de omstandigheid dat
het bewezen verklaarde een poging betreft, berust het op een onjuiste lezing van het bestreden
arrest. Het hof heeft immers overwogen dat op grond van de LOVS oriëntatiepunten als uitgangspunt
drie maanden gevangenisstraf geldt omdat het hier opzettelijke toebrengen van zwaar lichamelijk
letsel betreft, maar dat de omstandigheid dat het hier om een poging gaat met zich brengt dat in
beginsel de straf met een derde dient te worden verlaagd. Tevens is mij onduidelijk waar de steller
van het middel de opvatting op baseert dat ‘het ten aanzien van een poging tot zware mishandeling
voor de hand [ligt; PV] om te gaan zitten tussen de richtlijnen voor een gewone (eenvoudige)
mishandeling en die van een zware mishandeling’, maar deze vindt in ieder geval geen steun in de
LOVS oriëntatiepunten. Ditzelfde geldt voor de opvatting dat het hof had moeten meewegen dat
sprake was van voorwaardelijk en geen onvoorwaardelijk opzet. In zoverre kan het middel niet
slagen.

28. Voor zover voorts wordt aangevoerd dat ‘het hof geen enkel inzicht [geeft; PV] in haar
overwegingen waarom deze uitgangspunten onjuist zouden zijn en waarom een gecombineerde straf
(een dag gevangenisstraf en een aanvullende werkstraf), zoals voorgesteld door de verdediging, niet
tot de mogelijkheden zou behoren’ merk ik kort op dat dit voorstel geen uitdrukkelijk onderbouwd
standpunt als bedoeld in art. 359, tweede lid, Sv is en dat het hof derhalve ook niet was gehouden
hierop expliciet te reageren.9 Ook in zoverre faalt het middel.

29. Gelet op het voorgaande meen ik dat de motivering van de opgelegde straf niet ontoereikend of
onbegrijpelijk is.

31. Het eerste en tweede middel slagen. Het derde middel kan worden afgedaan met de aan art. 81,
eerste lid, RO ontleende motivering.

30 Het derde middel faalt.
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32. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

33. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak
naar het hof ‘s Hertogenbosch, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht
en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Zie HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ 2008/358, r.o. 3.6.1. en 3.6.2.

HR 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ 2003/552 m. nt. Buruma; Vgl. HR 30 mei 2017,
ECLI:NL:HR:2017:973 en HR 14 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2855.

Het letsel betrof hier meerdere fracturen (aan de oogkas, de neus en de kaak) waarvoor medische
behandeling was vereist (zo moet worden aangenomen uit de bewijsoverweging van het hof). Een
blik achter de papieren muur leert evenwel dat het slachtoffer wel naar het ziekenhuis is geweest
voor een CT scan maar dat rust houden volstond en dat hij nog twee weken pijnklachten heeft gehad.
Gelet op bijv. HR 22 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP0252 brengt dit niet zonder meer zwaar lichamelijk
letsel mee, temeer nu het hof niks heeft vastgesteld omtrent de noodzaak en aard van het medische
ingrijpen en het uitzicht op (volledig) herstel.

Toevoegingen die enkel een nadere specificatie geven van wat in de tenlastelegging ligt besloten
zijn toegestaan, vgl. D.H. de Jong, De macht van de telastelegging in het strafproces, Arnhem: Gouda
Quint B.V. 1981, p. 105, J. Boksem, Op den grondslag der telastlegging, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1996, p.
282 en HR 28 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP4221, r.o. 5.4. Zie voor de specifieke situatie
waarin bij een primaire/subsidiaire tenlastelegging door het hof een ontbrekend deel wordt ingelezen
omdat het ook het de primaire tenlastelegging staat, de conclusie van mijn ambtgenoot Machielse
ECLI:NL:PHR:2009:BJ8666, onder 3.5 (afgedaan met art. 81 RO).

Vgl. mijn conclusie van 6 maart jl. onder zaaknummer 16/02134.

Zie bijv. HR 30 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO3231. Vgl. ook de recente conclusie van mijn
ambtgenoot Spronken (ECLI:NL:PHR:2018:101) waarin eenzelfde casus speelt; naar verwachting zal
de Hoge Raad in deze zaak op 27 maart aanstaande arrest wijzen. Zie ook de conclusies voorafgaand
aan HR 7 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8896 en HR 13 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC6802
(beide art. 81 RO en niet gepubl.) waarin de gedraging eveneens een enkele vuistslag met zwaar
lichamelijk letsel als gevolg betrof.

A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: Kluwer 2015, p. 310-314.

Vgl. HR 29 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2745, NJ 2011/410 m. nt. Borgers.

Zie voor de vereisten het standaardarrest HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393
m. nt. Buruma. Vgl. voor soortgelijke problematiek bij een standpunt over de strafoplegging voorts
onder meer HR 8 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2536 en HR 17 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:635, NJ 2015/227 m. nt. Vellinga-Schootstra.
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Zaaknummer 16/05261

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:230 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Medeplegen van opzetheling scooter, art. 416.1.a Sr. Blijkens bewijsvoering heeft
Hof vastgesteld dat verdachte omstreeks 23:55 uur zittend achterop een door
medeverdachte bestuurde scooter is aangehouden, dat opsporingsambtenaar bij
die aanhouding zag de kappen ter hoogte van het stuur niet meer aanwezig waren
en dat er diverse draden loshingen, dat bij onderzoek aan de scooter is vastgesteld
dat het contactslot was verwijderd/verbroken, dat de kap onder de kilometerteller
was verwijderd en dat diverse draden loshingen en verbonden waren met elkaar,
en dat verdachte bij de politie heeft verklaard dat hij had gezien dat het voorkapje
van de scooter eraf was en dat hij de losse bedrading had gezien. ’s Hofs op die
vaststellingen gebaseerde oordeel dat verdachte t.t.v. het voorhanden krijgen van
de scooter bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard - en daarmee "wist" - dat
de scooter gestolen was, is niet onbegrijpelijk. CAG: anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2018/1059 
RvdW 2018/599 
SR-Updates.nl 2018-0205 
NJ 2019/175 met annotatie van H.D. Wolswijk 

Uitspraak

15 mei 2018

Strafkamer

nr. S 16/05261

MTI/CeH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 22 juli 2016, nummer
22/002308-15, in de strafzaak tegen:

ECLI:NL:HR:2018:711
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1994.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft W.J. Vroegindeweij, advocaat te
Katwijk, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en
tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Den Haag teneinde op het bestaande hoger
beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

Het middel klaagt over de motivering van de bewezenverklaring.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op 10 maart 2014 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, tezamen en in vereniging
met een ander, een scooter/bromfiets (merk Piaggio) voorhanden heeft gehad, terwijl hij en
zijn mededader ten tijde van het voorhanden krijgen van die scooter/bromfiets wisten dat
het een door misdrijf verkregen goed betrof."

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Een proces-verbaal van aangifte d.d. 11 maart 2014 van de politie Haaglanden met nr.
PL15KO-2014048483. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz.
33 t/m 34):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op zondag 9 maart 2014 is door mij de middels internet gedane aangifte, verwerkt tot een
proces-verbaal.

De aangever gaf op te zijn:

Achternaam: [betrokkene 1]

Voornamen: [voornamen betrokkene 1]

Plaats: Pijnacker

Hij deed aangifte en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde incident, wat
plaats vond op de locatie genoemd bij plaats delict, tussen vrijdag 7 maart 2014 te 20:00
uur en zaterdag 8 maart 2014 te 05:00 uur.

"Scooter is omstreeks 16.30u voor mijn deur neergezet. 18.30u ben ik naar de buurvrouw
vertrokken en omstreeks 20.00u is er door enkele buren geconstateerd dat de scooter nog
aanwezig was. Toen ik circa 5.00u de volgende ochtend thuis kwam bleek de scooter
gestolen te zijn. Hierbij werd het goed, zoals genoemd op de bijlage goederen,
weggenomen.

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit."

2. Een proces-verbaal van bijlage goederen d.d. 11 maart 2014 van de politie Haaglanden
met nr. PL15KO-2014048483. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven
- (blz. 35):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het tweede middel
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Voertuig: Bromfiets

Merk/type: Piaggio C25

Kleur: Zwart

Kenteken: [AA-00-BB]

Chassisnummer: [001]

3. Een proces-verbaal van verhoor d.d. 11 maart 2014 van de politie Haaglanden met nr.
PL15PO-2014048483-2. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven -
(blz. 38 t/m 39):

als de op 11 maart 2014 afgelegde verklaring van [betrokkene 1] :

"Ik heb aangifte gedaan van diefstal van mijn snorfiets.

Ik werd vandaag door de politie Pijnacker/Nootdorp gebeld dat mijn gestolen snorfiets was
aangetroffen. Ik ben meteen naar het politiebureau Pijnacker/Nootdorp. Ik heb hier op
dinsdag 11 maart omstreeks 15:30 uur van de politie een snorfiets gezien. Ik vertel u; dat is
mijn weggenomen snorfiets.

Ik herken deze snorfiets als mijn eigendom. Hiervan heb ik op 9 maart 2014 via het internet
aangifte gedaan bij de politie."

4. Een proces-verbaal van aanhouding d.d. 11 maart 2014 van de politie Haaglanden met nr.
PL1573-2014049401-7. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven -
(blz. 22 t/m 24):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op maandag 10 maart 2014 omstreeks 23:55 uur, hield ik op de locatie Rommesingel,
Pijnacker, binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp, als verdachte aan:

[verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1994 te [geboorteplaats] .

Op maandag 10 maart 2014 omstreeks 23.45 uur bevond ik mij in burger en in vrije tijd op
de [a-straat 1] te Pijnacker.

(...)

Hierop ben ik richting het raam gelopen en zag dat er tegenover mijn woning een voor mij
onbekende zwarte scooter stond. Ik ben om ongeveer 23.00 uur thuis gekomen van mijn
werk waarbij ik mijn motorfiets naast mijn woning heb geparkeerd. De scooter stond er toen
nog niet. Ik zag plotseling twee jongens geheel in het donker gekleed te voorschijn komen.
Ik kreeg de indruk dat zij vanaf de brandgangen van de woningen tegenover mij kwamen.
Kennelijk bij het zien aangaan van de verlichting in mijn woning zag ik dat deze twee
jongens in de richting keken van mijn woning en op de zwarte scooter stapte. Ik ben via de
achtertuin welke uitkomt op het pad direct naast mijn woning gelopen. Op het moment dat ik
het pad naast mijn woning opstapte kwam de zwarte scooter mij tegemoet rijden. Ik zag dat
de voor mij ambtshalve bekende [betrokkene 2] als bestuurder reed en dat achter op voor
mij de ambtshalve bekende [verdachte] zat. Ik heb met luide stem geroepen dat zij moesten
stoppen en ben voor de scooter gaan staan. Ik heb vervolgens gezegd dat ik van de politie
was.

(...)

Ik zag dat de zwarte scooter voorzien was van een blauwe kentekenplaat voorzien van de
combinatie [AA-00-BB]. Bij navraag middels de telefoon met de wachtcommandant van
politiebureau Leidschendam/Voorburg bleek dat de scooter als gestolen stond gesignaleerd.
Ik zag dat de kappen ter hoogte van het stuur niet meer aanwezig waren en dat er diverse
draden loshingen. De scooter is door de collega's veiliggesteld en overgebracht naar het
politiebureau Pijnacker/Nootdorp.

5. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 11 maart 2014 van de politie Haaglanden met nr.
PL15PO-2014049401-16. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven -
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2.2.3.

2.3.

2.4.

2.5.

(blz. 49):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op 11 maart 2014 onderzocht ik de inbeslaggenomen snorfiets.

Uiterlijke schouw:

Ik zag dat het een snorfiets betrof van het merk

Piaggio Zip, kleur zwart en voorzien van het kenteken [AA-00-BB] . Ik zag dat het contactslot
van de Piaggio verwijderd/verbroken was. Ik zag dat de kap onder de kilometerteller
verwijderd was en dat er diverse draden los hingen en verbonden waren met elkaar. Ik zag
dat de snorfiets voorzien was van het voertuigenidentificatienummer * [001] *. Ik zag dat de
kilometerstand 8008,2 kilometer aangaf. Ik zag dat het voertuigenidentificatienummer
origineel was.

Deze snorfiets staat op naam van [betrokkene 1] .

In de aanhoudingsprocessen-verbaal van beide aangehouden verdachten staat abusievelijk
het verkeerde kenteken vermeld. In de aanhoudingsprocessen-verbaal staat het kenteken
[AA-00-BB] vermeld. Dit moet zijn [AA-00-BB] .

6. Een proces-verbaal van verhoor d.d. 11 maart 2014 van de politie Rotterdam met nr.
PL15PO-2014049401-18. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven -
(blz. 73 t/m 79):

als de op 11 maart 2014 afgelegde verklaring van de verdachte:

V: Wat zag je zelf aan de bromfiets.

A: Ik zag dat het voorkapje eraf was.

V: Wij hebben de bromfiets onderzocht waarop jij zat. Wij zagen dat er een contactslot eruit
lag en dat er draden waren verbonden. Wat weet jij daarvan?

A: Ik heb alleen de losse bedrading gezien."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts het volgende overwogen:

"Uit de bewijsmiddelen volgt dat de verdachte achterop de scooter heeft gezeten. Op dat
moment was duidelijk zichtbaar dat de kappen ter hoogte van het stuur waren verwijderd en
dat de bedrading los was. De verdachte heeft dit toentertijd ook waargenomen. De
verdachte heeft derhalve bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat de scooter gestolen
was. Door achterop de scooter te gaan zitten heeft hij vervolgens de scooter voorhanden
gehad."

Blijkens de bewijsvoering heeft het Hof het volgende vastgesteld:

- de verdachte is aangehouden op 10 maart 2014 omstreeks 23.55 uur. Hij zat toen achterop een
scooter die werd bestuurd door [betrokkene 2] ,

- de opsporingsambtenaar zag bij die gelegenheid dat de kappen ter hoogte van het stuur niet
meer aanwezig waren en dat er diverse draden loshingen,

- bij onderzoek aan de inbeslaggenomen scooter is vastgesteld dat het contactslot was
verwijderd/verbroken, dat de kap onder de kilometerteller was verwijderd en dat diverse draden
loshingen en verbonden waren met elkaar, en

- de verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij had gezien dat het voorkapje van de scooter
eraf was en dat hij de losse bedrading had gezien.

Het op die vaststellingen gebaseerde oordeel van het hof dat de verdachte ten tijde van het
voorhanden krijgen van de scooter bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard - en daarmee
"wist" - dat de scooter gestolen was, is niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.
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Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere
motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma,
E.S.G.N.A.I. van de Griend, M.J. Borgers en J.C.A.M. Claassens in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 mei 2018.

3 Beoordeling van het eerste middel

4 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 20-03-2018

Datum publicatie 21-03-2018

Zaaknummer 16/05261

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:711 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG. Medeplegen van opzetheling scooter. Geen belang bij klacht dat
medeplegen niet uit bewijsmiddelen kan volgen; klacht over opzet gegrond. De AG
stelt zich op het standpunt dat de Hoge Raad het arrest van het hof dient te
vernietigen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 16/05261
Zitting: 20 maart 2018

Mr. A.E. Harteveld
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  Het gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 22 juli 2016, met vernietiging van het vonnis van de
rechtbank Den Haag van 28 mei 2015, de verdachte ter zake van “medeplegen van opzetheling”
veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van dertig uren, indien niet naar behoren verricht te
vervangen door vijftien dagen hechtenis.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. W.J. Vroegindeweij, advocaat te
Katwijk, heeft twee middelen van cassatie voorgesteld.

3.  Beide middelen zijn gericht tegen de motivering van de bewezenverklaring.
4.  Bewezenverklaring, bewijsmotivering en gevoerde verweren

4.1. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 10 maart 2014 te Pijnacker, gemeente Pijnacker-Nootdorp, tezamen en in vereniging met een
ander, een scooter/bromfiets (merk Piaggio) voorhanden heeft gehad, terwijl hij en zijn mededader
ten tijde van het voorhanden krijgen van die scooter/bromfiets wist dat het een door misdrijf
verkregen goed betrof.”

4.2. De bewezenverklaring rust op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een proces-verbaal van aangifte d.d. 11 maart 2014 van de politie Haaglanden met nr. PL15KO-
20.14048.483. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 33 t/m 34):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op zondag 9 maart 2014 is door mij de middels internet gedane aangifte, verwerkt tot een proces-

ECLI:NL:PHR:2018:230
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verbaal.

De aangever gaf op te zijn:

Achternaam: [betrokkene 1]

Voornamen: [voornamen betrokkene 1]

Plaats: Pijnacker

Hij deed aangifte en verklaarde het volgende over het in de aanhef vermelde incident, wat plaats
vond op de locatie genoemd bij plaats delict, tussen vrijdag 7 maart 2014 te 20:00 uur en zaterdag 8
maart 2014 te 05:00 uur.

"Scooter is omstreeks 16.30u voor mijn deur neergezet. 18.30u ben ik naar de buurvrouw vertrokken
en omstreeks. 20.00u is er door enkele buren geconstateerd dat de scooter nog aanwezig was. Toen
ik circa 5.00u de volgende ochtend thuis kwam bleek de scooter gestolen te zijn. Hierbij werd het
goed, zoals genoemd op de bijlage goederen, weggenomen.

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit."

2. Een proces-verbaal van bijlage goederen d.d. 11 maart 2014 van de politie Haaglanden met nr.
PL15KO-2014048483. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 35):

Als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Voertuig: Bromfiets

Merk/type: Piaggio C25

Kleur: Zwart

Kenteken: [AA-00-BB]

Chassisnummer: [001]

3. Een proces-verbaal van verhoor d.d. 11 maart 2014; van de politie Haaglanden met nr. PL15PO-
2014048483-2. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 38.. t/m 39) :

als de op 11 maart 2014 afgelegde verklaring van [betrokkene 1] :

"Ik heb aangifte gedaan van diefstal van mijn snorfiets. Ik werd vandaag door de politie
Pijnacker/Nootdorp gebeld dat mijn gestolen snorfiets was aangetroffen.

Ik ben meteen naar het politiebureau Pijnacker/Nootdorp.

Ik heb hier op dinsdag 11 maart omstreeks 15:30 uur van de politie een snorfiets gezien. Ik vertel u;
dat is mijn weggenomen snorfiets.

Ik herken deze snorfiets als mijn eigendom. Hiervan heb ik op 9 maart 2014 via het internet aangifte
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gedaan bij de politie."

4. Een proces-verbaal van aanhouding d.d. 11 maart 2014 van de politie Haaglanden met nr. PL1573-
2014049401-7. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 22 t/m 24):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op maandag 10 maart 2014 omstreeks 23:55 uur, hield ik op de locatie Rommesingel, Pijnacker, binnen
de gemeente Pijnacker-Nootdorp, als verdachte aan:

[verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1994 te [geboorteplaats] .

Op maandag 10 maart 2014 omstreeks 23.45 uur bevond ik mij in burger en in vrije tijd op de [a-
straat 1] te Pijnacker.

(...)

Hierop ben ik richting het raam gelopen en zag dat er tegenover mijn woning een voor mij onbekende
zwarte scooter stond. Ik ben om ongeveer 23.00 uur thuis gekomen van mijn werk waarbij ik mijn
motorfiets naast mijn woning heb geparkeerd. De scooter stond er toen nog niet.

Ik zag plotseling twee jongens geheel in het donker gekleed te voorschijn komen. Ik kreeg de indruk
dat zij vanaf de brandgangen van de woningen tegenover mij kwamen. Kennelijk bij het zien aangaan
van de verlichting in mijn woning zag ik dat deze twee jongens in de richting keken van mijn woning
en op de zwarte scooter stapte.

Ik ben via de achtertuin welke uitkomt op het pad direct naast mijn woning gelopen. Op het moment
dat ik het pad naast mijn woning opstapte kwam de zwarte scooter mij tegemoet rijden. Ik zag dat de
voor mij ambtshalve bekende [betrokkene 2] als bestuurder reed en dat achter op voor mij de
ambtshalve bekende [verdachte] zat.

Ik heb met luide stem geroepen dat zij moesten stoppen en ben voor de scooter gaan staan. Ik heb
vervolgens gezegd dat ik van de politie was.

(...)

Ik zag dat de zwarte scooter voorzien was van een blauwe kentekenplaat voorzien van de combinatie
[AA-00-BB] . Bij navraag middels de telefoon met de wachtcommandant van politiebureau
Leidschendam/Voorburg bleek dat de scooter als gestolen stond gesignaleerd. Ik zag dat de kappen
ter hoogte van het stuur niet meer aanwezig waren en dat er diverse draden loshingen.

De scooter is door de collega's veiliggesteld en overgebracht naar het politiebureau
Pijnacker/Nootdorp.

5. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 11 maart 2014 van de politie Haaglanden met nr. PL15PO-
2014049401-16. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven (blz. 49):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:
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Op 11 maart 2014 onderzocht ik de inbeslaggenomen snorfiets .

Uiterlijke schouw:

Ik zag dat het een snorfiets betrof van het merk Paiggio Zip, kleur zwart en voorzien van het kenteken
[AA-00-BB] . Ik zag dat het contactslot van de Piaggio verwijderd/verbroken was. Ik zag dat de kap
onder de kilometerteller verwijderd was en dat er diverse draden los hingen en verbonden waren met
elkaar. Ik zag dat de snorfiets voorzien was van het voertuigenidentificatienummer * [001] *. Ik zag
dat de kilometerstand 8008,2 kilometer aangaf. Ik zag dat het voertuigenidentificatienummer origineel
was.

Deze snorfiets staat op naam van [betrokkene 1] .

In de aanhoudingsprocessen-verbaal van beide aangehouden verdachten staat abusievelijk het
verkeerde kenteken vermeld. In de aanhoudingsprocessen-verbaal staat het kenteken [AA-00-BB]
vermeld. Dit moet zijn [AA-00-BB] .

6. Een proces-verbaal van verhoor d.d. 11 maart 2014 van de politie Rotterdam met nr. PL15PO-
2014049401—18. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 73 t/m 79):

als de op 11 maart 2014 afgelegde verklaring van de verdachte:

V: Wat zag je zelf aan de bromfiets.

A: Ik zag dat het voorkapje eraf was.

V: Wij hebben de bromfiets onderzocht waarop jij zat. Wij zagen dat er een contactslot eruit lag en
dat er draden waren verbonden. Wat weet jij daarvan?

A: Ik heb alleen de. losse bedrading gezien.

Deze bijlage is ondertekend door mr. D.M. Thierry op 5” oktober 2016.”

4.3. Het hof heeft als nadere overweging opgenomen:

“Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de verdachte bepleit dat de verdachte
dient te worden vrijgesproken van hetgeen hem is ten laste gelegd, omdat uit de stukken in het
dossier niet kan volgen dat de verdachte wist, dan wel redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat de
scooter gestolen was.

Het hof overweegt - overeenkomstig het oordeel van de rechtbank - dienaangaande als volgt.
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Uit de bewijsmiddelen volgt dat de verdachte achterop de scooter heeft gezeten. Op dat moment was
duidelijk zichtbaar dat de kappen ter hoogte van het stuur waren verwijderd en dat de bedrading los
was. De verdachte heeft dit toentertijd ook waargenomen. De verdachte heeft derhalve bewust de
aanmerkelijke kans aanvaard dat de scooter gestolen was. Door achterop de scooter te gaan zitten
heeft hij vervolgens de scooter voorhanden gehad.

Gelet op voornoemde feiten en omstandigheden in onderling verband en samenhang bezien, acht het
hof wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft gepleegd.

Het hof verwerpt het verweer van de raadsman.”

4.4. De aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 8 juli 2016 aangehechte
pleitnota houdt, voor zover van belang, het volgende in:

“Onderdeel van de tenlastelegging en bewezenverklaring is medeplegen. Hiervoor ontbreekt het
wettig en overtuigend bewijs. Er is geen bewijs voor een gezamenlijk plan, een bewuste
samenwerking en een gezamenlijke uitvoering. Voor het delictsbestanddeel tezamen en vereniging
ontbreekt dan ook het bewijs. Uit het dossier blijkt ook niet dat [verdachte] een scooter of bromsfiets
heeft verworven, voorhanden heeft gehad of overgedragen. Kortom er is geen dan onvoldoende
bewijs voor wettig en overtuigend bewijs voor de tenlastegelegde en bewezenverklaarde heling. De
vraag van de politie dat hij het moest weten dat het niet klopt, heeft hij beantwoord dat hij daarop
niet heeft gelet (p. 77). Uit de verklaringen bij de politie blijkt ook dat de politie met name vragen
stelde of er geen sprake was van inbraak of een poging. De verklaring van [betrokkene 2] kan ook
niet voor het bewijs van [verdachte] worden gebruikt. Tijdens de zitting bij de rechtbank heeft hij
verklaard dat hij niets bijzonders heeft gezien en dat hij niet achterop zat, maar wel achterop zou
willen stappen. Kortom ook geen bewijs, dat hij wist of had moeten of vermoeden dat er sprake was
van een gestolen scooter. Geen bewijs voor opzetheling en schuldheling. Ik verzoek u dit kader ook
rekening te houden met het IQ van 74 van [verdachte] , hetgeen op pagina 74 staat vermeld en dat
het donker was.

(…)

Primair wordt verzocht om vrijspraak.”

4.5. Het eerste middel klaagt over het niet responderen door het hof op het verweer dat voor
medeplegen het wettig en overtuigend bewijs ontbreekt. Kort gezegd is daartoe aangevoerd dat er
geen bewijs was voor een gezamenlijk plan, een bewuste samenwerking en een gezamenlijke
uitvoering, noch dat de verdachte een scooter/bromfiets heeft verworven, voorhanden heeft gehad of
overgedragen. Dit verweer kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als een standpunt dat
duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten overstaan
van het hof naar voren is gebracht.

4.6. Voor medeplegen is inderdaad vereist dat bewezen wordt dat sprake is van bewuste en nauwe
samenwerking.1 Niet vereist is dat door alle medeplegers uitvoeringshandelingen worden verricht, wel
dat de samenwerking intensief is, teneinde medeplegen te kunnen onderscheiden van
medeplichtigheid.2 De kwalificatie medeplegen is slechts dan gerechtvaardigd als de
bewezenverklaarde - intellectuele en/of materiële - bijdrage van de verdachte aan het delict van
voldoende gewicht is.3 Het hof heeft ondanks het door de verdediging gevoerde verweer nagelaten
een nadere (bewijs)overweging te wijden aan de mate waarin de bijdrage van de verdachte aan het
betreffende delict van voldoende gewicht is geweest, terwijl het medeplegen zonder nadere
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motivering niet uit de bewijsmiddelen kan volgen. Het hof is aldus afgeweken van het door de
verdediging aangevoerde uitdrukkelijk onderbouwde standpunt, zonder in het bijzonder de redenen
op te geven die daartoe hebben geleid. Daardoor lijkt de klacht in het middel terecht te zijn geuit.
Opmerking verdient echter dat het middel – op zichzelf beschouwd - niet tot cassatie kan leiden,
indien de verdachte zélf kan worden aangemerkt als degene die de bromfiets voorhanden heeft
gehad, hetgeen hier het geval is. Aan het voorhanden hebben van de scooter door de verdachte zelf
heeft het hof in een nadere bewijsoverweging ook nog expliciet aandacht besteed, door op niet
onbegrijpelijke wijze te overwegen dat uit de bewijsmiddelen volgt dat de verdachte achterop de
scooter heeft gezeten, hetgeen volgens de Hoge Raad als “voorhanden hebben” kan worden
aangemerkt.4 Het – ten onrechte - bewezenverklaarde medeplegen heeft op dit punt dus geen
toegevoegde waarde – er is (ook) geen sprake van strafverzwaring indien er sprake is van het
‘tezamen en in vereniging’ begaan van het misdrijf. Enig wezenlijk belang bij cassatie op dit punt is
dus niet aanwezig.5 Echter, voor de ‘eigenstandige’ rol als pleger van het delict is ook opzet vereist.
Daarover handelt het volgende middel.

5. Het tweede middel klaagt over de verwerping van het verweer dat voor opzetheling het wettig en
overtuigend bewijs ontbreekt. Kort gezegd stelt het verweer dat de verdachte geen weet had van het
feit dat het een gestolen scooter betrof. De delictsomschrijving van opzetheling vereist inderdaad
opzet in de vorm van wetenschap, in die zin dat de verdachte ten tijde van het verwerven,
voorhanden krijgen of het overdragen van het goed wist dat het een door misdrijf verkregen goed
betrof. Voorwaardelijk opzet is daartoe toereikend.6 De nadere bewijsoverweging van het hof
besteedt weliswaar aandacht aan de waarneming van verdachte dat de kappen ter hoogte van het
stuur van de scooter waren verwijderd en dat de bedrading los was. Dat lijkt mij echter niet
toereikend om de bewuste aanvaarding van de aanmerkelijke kans dat het een gestolen scooter
betrof op te baseren. De verdachte kan immers ook gedacht hebben dat de medeverdachte de
scooter aan het repareren was o.i.d. Dat tendeert dan meer naar schuldheling, maar de voor
opzetheling vereiste bewustheid volgt daaruit niet zonder meer.

5.1. Het middel is derhalve terecht voorgesteld.

6. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

7. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak
naar het gerechtshof Den Haag teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht
en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

HR 24 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6581, rov. 2.3.

HR 6 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9905, rov. 3.4.

HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, rov. 3.2.1; HR 24 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:716,
rov. 3.2.2.

HR 21 maart 2000, ECLI:NL:HR:2000:ZD1754, rov. 4.4.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 29-01-2019

Datum publicatie 29-01-2019

Zaaknummer 17/06060

Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2017:5625, Bekrachtiging/bevestiging 
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:1329 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Opzetheling auto, art. 416.1.a Sr. 1. Mocht Hof in zijn overwegingen betrekken
dat verdachte geen geloofwaardige hem ontlastende verklaring heeft gegeven voor
voorhanden hebben gestolen auto? Art. 6.2 EVRM en art. 6 Richtlijn
2016/343/EU. 2. Verzoek tot stellen prejudiciële vragen aan HvJ EU m.b.t.
Richtlijn. 3. Wist verdachte “ten tijde van” voorhanden krijgen van auto dat het een
door misdrijf verkregen goed betrof?

Ad 1. Omstandigheid dat verdachte weigert verklaring af te leggen of bepaalde
vraag te beantwoorden kan op zichzelf, mede gelet op art. 29.1 Sv, niet tot bewijs
bijdragen. Rechter mag echter bij zijn bewijsoordeel in aanmerking nemen dat
verdachte voor omstandigheid die op zichzelf of in samenhang met verdere inhoud
van b.m. beschouwd redengevend kan worden geacht voor bewijs van het aan
hem tlgd. feit, geen aannemelijke, die redengevendheid ontzenuwende, verklaring
heeft gegeven. Art. 6.2 EVRM staat daaraan niet in de weg (vgl.
ECLI:NL:HR:2012:BW7372). Datzelfde geldt, mede gelet op preambule EU-
Richtlijn 2016/343/EU, voor art. 6 Richtlijn, nog daargelaten dat omzettingstermijn
eerst op 1-4-2018 - en derhalve na bestreden uitspraak - is verstreken (art. 14.1
Richtlijn).

Ad 2. Gelet op voorgaande bestaat geen aanleiding tot stellen van vragen van
uitleg.

Ad 3. Voor bewezenverklaring van opzetheling dient te worden vastgesteld dat
verdachte "ten tijde van" o.m. verwerven of voorhanden krijgen van goed wist dat
het een door misdrijf verkregen goed betrof. Uit wetsgeschiedenis bij art. 416.1 Sr
volgt dat wetgever met opnemen van bestanddeel "ten tijde van" o.m. verwerven of
voorhanden krijgen van goed in art. 416.1.a. Sr heeft willen bewerkstelligen dat in
het geval dat iemand eerst na verwerven of voorhanden krijgen wetenschap heeft
verkregen van herkomst uit misdrijf, hij niet strafbaar is t.z.v. opzetheling, zoals die
in art. 416.1.a. Sr als misdrijf is strafbaar gesteld. Onder omstandigheden kan
sprake zijn van strafbaar feit van art. 416.1.b. Sr of - tegenwoordig - van
witwassen (art. 420bis e.v. Sr). Rechter mag bij bewijsvoering t.z.v. wetenschap
van herkomst uit misdrijf "ten tijde van" o.m. verwerven of voorhanden krijgen van
goed betrekken dat aanwijzingen ontbreken dat wetenschap van herkomst uit
misdrijf eerst is ontstaan na verwerven of voorhanden krijgen van goed. Daarbij

ECLI:NL:HR:2019:97
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2.1.

kan procesopstelling van verdachte een rol spelen. Het vorenstaande geldt
eveneens voor schuldheling (art. 417bis.1 Sr), waarbij niet het weten, maar het
redelijkerwijs moeten vermoeden van herkomst uit misdrijf wordt vereist. Hof heeft
o.m. vastgesteld dat verdachte is aangetroffen in auto, deze auto op dat moment
niet was voorzien van het originele kenteken, verdachte niet beschikte over
autopapieren van auto en verdachte geen geloofwaardige hem ontlastende
verklaring heeft gegeven voor voorhanden hebben van deze auto. Uit deze
vaststellingen heeft Hof kunnen afleiden dat de verdachte ook "ten tijde van"
voorhanden krijgen van auto wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.

Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2019/326 
RvdW 2019/216 
NBSTRAF 2019/70 
TPWS 2019/29 

Uitspraak

29 januari 2019

Strafkamer

nr. S 17/06060

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 4 december
2017, nummer 20/000265-17, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1976.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft S.T. van Berge Henegouwen, advocaat
te Maastricht, 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 komt op tegen de bewezenverklaring van de tenlastegelegde opzetheling.

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het middel
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij in de periode van 14 augustus 2016 tot en met 19 september 2016 te Breda, een
(personen)auto (merk Renault, type Captur), voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde
van het voorhanden krijgen van voornoemde auto wist dat het een door misdrijf verkregen
goed betrof."

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Het proces-verbaal van aangifte d.d. 15 augustus 2016 (pg. 3-5), voor zover inhoudende
als verklaring van aangever ( [betrokkene 1] ):

Ik ben eigenaar van een personenauto Renault, type Captur, grijs van kleur en voorzien van
kenteken [kenteken 1] . Op 14 augustus 2016 omstreeks 22.30 uur heb ik de auto nog zien
staan aan de [a-straat] te Zevenbergen. Ik heb de auto afgesloten. Op 15 augustus 2016
omstreeks 12.00 uur zag ik dat de auto was weggenomen. Ik heb aan niemand het recht of
de toestemming gegeven tot het plegen van het feit.

2. De als bijlage bij het hiervoor genoemde proces-verbaal van aangifte gevoegde Bijlage
goederen (pg. 6):

Voertuig : Personenauto

Merk/type : Renault Captur

Kleur : Grijs

Kenteken : [kenteken 1]

Chassisnummer : [001]

Eigenaar : [betrokkene 1] .

3. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 september 2016 (pg. 7-8), voor zover
inhoudende als relaas verbalisant ( [verbalisant 1] ):

Op 19 september 2016 omstreeks 11.40 uur reed ik samen met opsporingsambtenaar
[verbalisant 2] over de Westerparklaan, toen ik zag dat wij ingehaald werden door een
grijze Renault Captur, voorzien van het kenteken [kenteken 2] . Ik zag dat het voertuig
stopte aan de Prachtvlinders (naar het hof begrijpt: in Breda) en dat de bestuurder
uitstapte. Ik vroeg de bestuurder om de autopapieren en ik hoorde dat hij zei dat hij die niet
had. Ik hoorde dat hij zei dat het niet zijn auto was. Ik zag dat het VIN nummer [001] betrof.
Ik zag op mijn diensttelefoon dat dit VIN nummer toebehoort aan het kenteken [kenteken 1]
. Ik zag dat dit voertuig als gestolen gesignaleerd stond. Hierop hebben wij de bestuurder
aangehouden ter zake heling van dit voertuig. De bestuurder bleek te zijn [verdachte] ,
[geboortedatum] 1976 te [geboorteplaats] .

4. Het proces-verbaal van aanhouding d.d. 19 september 2016 (pg. 9-10), voor zover
inhoudende als relaas verbalisanten ( [verbalisant 1] en [verbalisant 2] ):

Op 19 september 2016, omstreeks 12.10 uur, hielden wij op de locatie Prachtvlinders te
Breda als verdachte aan: [verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1976 te
[geboorteplaats] ."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts het volgende overwogen:

"Gedurende de nacht/ochtend van 14 op 15 augustus 2016 werd de Renault Captur van
aangever [betrokkene 1] gestolen te Zevenbergen (pg. 3). Op 19 september 2016 werd de
verdachte in Breda aangetroffen in deze auto, terwijl de auto op dat moment voorzien was
van kenteken [kenteken 2] in plaats van het originele kenteken [kenteken 1] en de
verdachte niet over de autopapieren beschikte (pg. 7).

Ten overstaan van de politie verklaarde de verdachte de auto geleend te hebben van ene
[betrokkene 2] , die hij regelmatig in het café De Hoek zag maar waarvan hij niet wist hoe
zijn naam moest worden geschreven en van wie hij evenmin de achternaam kende en,
anders dan dat hij destijds in de […] zou wonen, geen adresgegevens wist. De verdachte
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verklaarde dat hij de auto mocht lenen omdat deze [betrokkene 2] niet in staat was om 300
euro, geleend van de verdachte, terug te betalen en deze [betrokkene 2] zes weken op
vakantie ging naar Marokko. [betrokkene 2] was op dat moment al zeven weken weg en had
eigenlijk deze week al terug moeten komen. Voorts verklaarde verdachte niet meer over een
telefoonnummer van deze [betrokkene 2] te beschikken, omdat hij zijn telefoon kwijt was
(pg. 24-25).

Verder verklaarde de verdachte dat hij de auto - op 19 september 2016 - circa 7 weken in
zijn bezit zou hebben (pg. 25). Nader bevraagd over deze termijn, verklaarde de verdachte
dat hij de auto 6 tot 8 weken zou hebben, vanaf het begin van de schoolvakantie, naar hij
dacht begin augustus (pg. 27-28).

Het hof constateert dat deze verklaring hoogst onaannemelijk is, aangezien de auto op het
moment van aantreffen bij de verdachte pas 5 weken gestolen was. Bovendien weet de
verdachte geen achternaam, adres en/of telefoonnummer van deze [betrokkene 2] en is hij
niet in het bezit van de autopapieren. Het hof acht de verklaring van de verdachte derhalve
volstrekt ongeloofwaardig. Bij gebreke van een geloofwaardige hem ontlastende verklaring
voor het voorhanden hebben van deze auto, kan het naar het oordeel van het hof niet
anders dan dat de verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen van deze auto wist dat de
auto van misdrijf afkomstig was. Het hof concludeert dan ook tot bewezenverklaring van de -
impliciet primair - ten laste gelegde opzetheling."

Het middel voert allereerst aan dat het Hof - door in zijn overwegingen te betrekken dat de
verdachte geen geloofwaardige hem ontlastende verklaring heeft gegeven voor het
voorhanden hebben van de auto - art. 6, tweede lid, EVRM en art. 6 Richtlijn 2016/343/EU
betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van
het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn (PbEU 2016, L 65/1)
heeft miskend.

Art. 6, tweede lid, EVRM luidt in de Nederlandse vertaling:

"Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat
zijn schuld in rechte is komen vast te staan."

Art. 6 Richtlijn 2016/343/EU luidt:

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat de bewijslast voor de vaststelling van de schuld van
verdachten en beklaagden op de vervolgende instantie rust. Dit doet geen afbreuk aan
enige verplichting voor de rechter of de bevoegde rechtbank om zowel belastende en
ontlastende bewijzen te zoeken, noch aan het recht van de verdediging om overeenkomstig
het nationale recht bewijsmateriaal aan te brengen.

2. De lidstaten waarborgen dat iedere twijfel over de schuldvraag in het voordeel van de
verdachte of de beklaagde werkt, ook wanneer de rechter beoordeelt of de betrokkene moet
worden vrijgesproken."

Overweging 28 van de preambule bij Richtlijn 2016/343/EU luidt:

"De uitoefening van het recht om te zwijgen of het recht om zichzelf niet te belasten mag
niet worden gebruikt tegen een verdachte of beklaagde en mag niet op zichzelf worden
beschouwd als bewijs dat de betrokkene het desbetreffende strafbaar feit heeft begaan. Dit
mag geen afbreuk doen aan nationale regels betreffende de beoordeling van
bewijsmateriaal door rechtbanken of rechters, op voorwaarde dat de rechten van de
verdediging worden geëerbiedigd."

De omstandigheid dat de verdachte weigert een verklaring af te leggen of een bepaalde
vraag te beantwoorden kan op zichzelf, mede gelet op art. 29, eerste lid, Sv, niet tot het
bewijs bijdragen. De rechter mag echter bij zijn bewijsoordeel in aanmerking nemen dat de
verdachte voor een omstandigheid die op zichzelf of in samenhang met de verdere inhoud
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van de bewijsmiddelen beschouwd redengevend kan worden geacht voor het bewijs van het
aan hem tenlastegelegde feit, geen aannemelijke, die redengevendheid ontzenuwende,
verklaring heeft gegeven. Art. 6, tweede lid, EVRM staat daaraan niet in de weg (vgl. HR 5
juni 2012, ECLI:NL: HR:2012:BW7372, met verwijzing naar EHRM 18 maart 2010, nr.
13201/05 (Krumpholz tegen Oostenrijk) en het daarin opgenomen overzicht van de
rechtspraak van het EHRM). Datzelfde geldt, mede gelet op overweging 28 van de preambule
bij Richtlijn 2016/343/EU, voor art. 6 van deze Richtlijn, nog daargelaten dat de
omzettingstermijn eerst op 1 april 2018 - en derhalve na de bestreden uitspraak - is
verstreken (art. 14, eerste lid, Richtlijn 2016/343/EU).

Het middel faalt in zoverre.

De schriftuur bevat het verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van
Justitie van de Europese Unie met betrekking tot genoemde Richtlijn. Gelet op hetgeen onder
2.3.3 is overwogen, bestaat geen aanleiding tot het stellen van vragen van uitleg.

Het middel klaagt voorts dat het Hof ontoereikend gemotiveerd bewezen heeft verklaard dat de
verdachte "ten tijde van" het voorhanden krijgen van de auto wist dat het een door misdrijf
verkregen goed betrof.

Art. 416, eerste lid, Sr luidt:

"Als schuldig aan opzetheling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren
of geldboete van de vijfde categorie:

a. hij die een goed verwerft, voorhanden heeft of overdraagt, dan wel een persoonlijk recht
op of een zakelijk recht ten aanzien van een goed vestigt of overdraagt, terwijl hij ten tijde
van de verwerving of het voorhanden krijgen van het goed dan wel het vestigen van het
recht wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof;

b. hij die opzettelijk uit winstbejag een door misdrijf verkregen goed voorhanden heeft of
overdraagt, dan wel een persoonlijk recht op of zakelijk recht ten aanzien van een door
misdrijf verkregen goed overdraagt."

Voor een bewezenverklaring van opzetheling dient te worden vastgesteld dat de verdachte
"ten tijde van" onder meer het verwerven of het voorhanden krijgen van een goed wist dat
het een door misdrijf verkregen goed betrof. De memorie van toelichting bij de wet van 9
oktober 1991, houdende aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafvordering met voorzieningen ten behoeve van de bestrijding van heling, Stb. 1991, 520,
waarbij art. 416, eerste lid, Sr in de huidige vorm is ingevoerd, houdt onder meer in:

"[ik] acht (...) het nodig in de delictsomschrijvingen van heling (artikelen 416, eerste lid, 417,
eerste lid, bis Sr) uitdrukkelijk op te nemen dat betrokkene ten tijde van het verwerven of
voorhanden krijgen van het goed wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het goed
van misdrijf afkomstig is. Anders zou degene die ten tijde van het verwerven of het
voorhanden krijgen van het goed te goeder trouw was, doch er na verloop van tijd op
enigerlei wijze achter komt dat het goed door misdrijf verkregen is, zich vanaf dat moment
aan heling schuldig maken, zolang hij het goed voorhanden heeft of zodra hij het goed
overdraagt. Dit zou de strafbaarstelling van heling te ver oprekken. Men bedenke dat in veel
gevallen de rechtmatige eigenaar niet meer te vinden is, zodat de koper te goeder trouw het
goed helemaal niet aan hem terug kan geven, noch op grond van artikel 120, tweede lid,
Boek 3, nieuw BW vergoeding kan vorderen. Ook kan het voorkomen dat er in het geheel
geen rechtmatige eigenaar is, bij voorbeeld in het geval dat in een kluis van een bank geld
ligt dat door drugshandel is verkregen. De bankier die erachter komt dat het geld door
misdrijf is verkregen, kan het onmogelijk aan rechtmatige eigenaars teruggeven.

Volgens het voorgestelde eerste lid, onderdeel b, van de artikelen 416 en 417bis zal echter
degene die ten tijde van het verwerven of voorhanden krijgen van een goed te goeder
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trouw was, maar er na verloop van tijd achter komt dat het goed door misdrijf verkregen is,
zich wel schuldig maken aan heling, als hij het goed uit winstbejag voorhanden houdt of
overdraagt.

De bepalingen beogen dus niet het voor de verkrijger te goeder trouw, die naderhand met
de criminele herkomst van het goed bekend raakt, onmogelijk te maken dit goed straffeloos
van de hand te doen. Slechts wanneer hij aldus handelt «uit winstbejag» is hij strafbaar. In
de voorgestelde delictsomschrijving is zo de reikwijdte van het bestanddeel «uit winstbejag»
in belangrijke mate teruggedrongen. De consequentie hiervan is dat de delictsomschrijving
van heling wordt verruimd in die zin dat het verwerven, voorhanden hebben en overdragen
van een goed, terwijl betrokkene ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen wist
of had behoren te vermoeden dat het van misdrijf afkomstig was, ongeacht de vraag of hij
handelde uit winstbejag, als heling strafbaar wordt gesteld. De bewijslast van deze delicten
wordt aldus tevens verlicht."

(Kamerstukken II 1989/90, 21 565, nr. 3, p. 4-5)

Uit deze wetsgeschiedenis volgt dat de wetgever met het opnemen van het bestanddeel
"ten tijde van" onder meer het verwerven of voorhanden krijgen van het goed in art. 416,
eerste lid onder a, Sr heeft willen bewerkstelligen dat in het geval dat iemand eerst na het
verwerven of voorhanden krijgen wetenschap heeft verkregen van de herkomst uit misdrijf,
hij niet strafbaar is ter zake van opzetheling, zoals die in art. 416, eerste lid onder a, Sr als
misdrijf is strafbaar gesteld. Wel kan dan onder omstandigheden sprake zijn van het
strafbare feit van art. 416, eerste lid onder b, Sr of - tegenwoordig - van witwassen (art.
420bis e.v. Sr).

De rechter mag bij de bewijsvoering ter zake van de wetenschap van de herkomst uit
misdrijf "ten tijde van" onder meer het verwerven of voorhanden krijgen van een goed
betrekken dat aanwijzingen ontbreken dat de wetenschap van de herkomst uit misdrijf eerst
is ontstaan na het verwerven of voorhanden krijgen van het goed. Daarbij kan, naar volgt uit
wat onder 2.3 is overwogen, de procesopstelling van de verdachte een rol spelen.

Het vorenstaande geldt eveneens voor schuldheling (art. 417bis, eerste lid, Sr), waarbij niet
het weten, maar het redelijkerwijs moeten vermoeden van de herkomst uit misdrijf wordt
vereist.

Het Hof heeft onder meer vastgesteld dat (i) de verdachte op 19 september 2016 is aangetroffen
in een Renault Captur, (ii) deze auto op dat moment niet was voorzien van het originele kenteken,
(iii) de verdachte niet beschikte over de autopapieren van de Renault Captur en (iv) de verdachte
geen geloofwaardige hem ontlastende verklaring heeft gegeven voor het voorhanden hebben van
deze auto. Uit deze vaststellingen heeft het Hof, mede gelet op wat onder 2.5.4 is vooropgesteld,
kunnen afleiden dat de verdachte ook "ten tijde van" het voorhanden krijgen van de in de
bewezenverklaring vermelde auto wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof. Ook deze
klacht faalt, zodat het middel niet tot cassatie kan leiden.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren A.J.A. van
Dorst, A.L.J. van Strien, M.J. Borgers en M.T. Boerlage, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P. Bakker,
en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 januari 2019.

3 Beslissing
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Opzetheling, art. 416 Sr. Middel klaagt ten eerste over onverenigbaarheid
betrekken niet verschaffen aannemelijke verklaring met art. 6.2 EVRM en art. 6
EU-Richtlijn 2016/343/EU. De omstandigheid dat verdachte weigert een verklaring
af te leggen of een bepaalde vraag te beantwoorden kan op zichzelf, mede gelet op
art. 29.1 Sv, niet tot het bewijs bijdragen. De rechter mag echter bij zijn
bewijsoordeel in aanmerking nemen dat verdachte voor een omstandigheid die op
zichzelf of in samenhang met de verdere inhoud van de bewijsmiddelen beschouwd
redengevend kan worden geacht voor het bewijs van het aan hem tenlastegelegde
feit, geen aannemelijke, die redengevendheid ontzenuwende, verklaring heeft
gegeven. Art. 6.2 EVRM staat daaraan niet in de weg (vgl.
ECLI:NL:HR:2012:BW7372). Datzelfde geldt, mede gelet op overweging 28 van
de preambule bij EU-Richtlijn 2016/343/EU, voor art. 6 van deze Richtlijn, nog
daargelaten dat de omzettingstermijn eerst op 1 april 2018 - en derhalve na de
bestreden uitspraak - is verstreken (art. 14.1 Richtlijn 2016/343/EU). Middel faalt
in zoverre en geen reden voor prejudiciële vragen aan HvJ EU. Middel bevat
voorts bewijsklacht wetenschap ten tijde van voorhanden krijgen. Voor een
bewezenverklaring van opzetheling dient te worden vastgesteld dat de verdachte
"ten tijde van" onder meer het verwerven of het voorhanden krijgen van een goed
wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof. Voor een bewezenverklaring
van opzetheling dient te worden vastgesteld dat verdachte "ten tijde van" onder
meer het verwerven of het voorhanden krijgen van een goed wist dat het een door
misdrijf verkregen goed betrof. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de wetgever met
het opnemen van het bestanddeel "ten tijde van" onder meer het verwerven of
voorhanden krijgen van het goed in art. 416.1.a. Sr heeft willen bewerkstelligen dat
in het geval dat iemand eerst na het verwerven of voorhanden krijgen wetenschap
heeft verkregen van de herkomst uit misdrijf, hij niet strafbaar is ter zake van
opzetheling, zoals die in art. 4161.a. Sr als misdrijf is strafbaar gesteld. Wel kan
dan onder omstandigheden sprake zijn van het strafbare feit van art. 4161.b. Sr of
- tegenwoordig - van witwassen. De rechter mag bij de bewijsvoering t.z.v. de
wetenschap van de herkomst uit misdrijf "ten tijde van" o.m. het verwerven of
voorhanden krijgen van een goed betrekken dat aanwijzingen ontbreken dat de
wetenschap van de herkomst uit misdrijf eerst is ontstaan na het verwerven of
voorhanden krijgen van het goed. Daarbij kan de procesopstelling van verdachte
een rol spelen. Het vorenstaande geldt eveneens voor schuldheling (art. 417bis.1
Sr), waarbij niet het weten, maar het redelijkerwijs moeten vermoeden van de
herkomst uit misdrijf wordt vereist. Hof heeft o.m. vastgesteld dat verdachte is
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aangetroffen in de auto, deze auto op dat moment niet was voorzien van het
originele kenteken, de verdachte niet beschikte over de autopapieren van de auto
en de verdachte geen geloofwaardige hem ontlastende verklaring heeft gegeven
voor het voorhanden hebben van deze auto. Uit deze vaststellingen heeft het Hof
kunnen afleiden dat de verdachte ook "ten tijde van" het voorhanden krijgen van de
in de bewezenverklaring vermelde auto wist dat het een door misdrijf verkregen
goed betrof. Ook deze klacht faalt, zodat het middel niet tot cassatie kan leiden.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 17/06060
Zitting: 27 november 2018

Mr. D.J.M.W. Paridaens
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 4 december 2017 door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch wegens
“opzetheling”, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. S.T. van Berge Henegouwen, advocaat
te Maastricht, heeft één middel van cassatie voorgesteld.

3.  Het middel

3.1. Het middel klaagt dat de bewezenverklaarde heling, in het bijzonder het bestanddeel “terwijl hij
ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen wist of redelijkerwijs had kunnen vermoeden
dat het een door misdrijf verkregen goed betrof” niet uit de gebezigde bewijsmiddelen kan volgen,
althans dat het hof de bewezenverklaring in zoverre niet, dan wel niet begrijpelijk, althans in strijd
met art. 6 van de EU richtlijn 2016/343 van 9 maart 2016 heeft gemotiveerd.

3.2. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij in de periode van 14 augustus 2016 tot en met 19 september 2016 te Breda, een (personen)auto
(merk Renault, type Captur), voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen
van voornoemde auto wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof.”

3.3. Deze bewezenverklaring berust op de navolgende bewijsmiddelen:

“1. Het proces-verbaal van aangifte d.d. 15 augustus 2016 (pg. 3-5), voor zover inhoudende als
verklaring van aangever ([betrokkene 1]):

Ik ben eigenaar van een personenauto Renault, type Captur, grijs van kleur en voorzien van kenteken
[kenteken 1]. Op 14 augustus 2016 omstreeks 22.30 uur heb ik de auto nog zien staan aan de [a-
straat] te Zevenbergen. Ik heb de auto afgesloten. Op 15 augustus 2016 omstreeks 12.00 uur zag ik
dat de auto was weggenomen. Ik heb aan niemand het recht of de toestemming gegeven tot het
plegen van het feit.

2. De als bijlage bij het hiervoor genoemde proces-verbaal van aangifte gevoegde Bijlage goederen
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(pg. 6):

Voertuig : Personenauto

Merk/type : Renault Captur

Kleur : Grijs

Kenteken : [kenteken 1]

Chassisnummer: : [001]

Eigenaar : [betrokkene 1].

3. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 19 september 2016 (pg. 7-8), voor zover inhoudende als
relaas verbalisant ([verbalisant 1]):

Op 19 september 2016 omstreeks 11.40 uur reed ik samen met opsporingsambtenaar [verbalisant 2]
over de Westerparklaan, toen ik zag dat wij ingehaald werden door een grijze Renault Captur,
voorzien van het kenteken [kenteken 2]. Ik zag dat het voertuig stopte aan de Prachtvlinders (naar
het hof begrijpt: in Breda) en dat de bestuurder uitstapte. Ik vroeg de bestuurder om de autopapieren
en ik hoorde dat hij zei dat hij die niet had. Ik hoorde dat hij zei dat het niet zijn auto was. Ik zag dat
het VIN nummer [001] betrof. Ik zag op mijn diensttelefoon dat dit VIN nummer toebehoort aan het
kenteken [kenteken 1]. Ik zag dat dit voertuig als gestolen gesignaleerd stond. Hierop hebben wij de
bestuurder aangehouden ter zake heling van dit voertuig. De bestuurder bleek te zijn [verdachte],
[geboortedatum] 1976 te [geboorteplaats].

4. Het proces-verbaal van aanhouding d.d. 19 september 2016 (pg. 9-10), voor zover inhoudende als
relaas verbalisanten ([verbalisant 1] en [verbalisant 2]):

Op 19 september 2016, omstreeks 12.10 uur, hielden wij op de locatie Prachtvlinders te Breda als
verdachte aan: [verdachte], geboren op [geboortedatum] 1976 te [geboorteplaats].”

3.4. Het bestreden arrest bevat de navolgende bewijsoverweging:

“De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan, berust op de feiten en
omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang
beschouwd.

Anders dan de verdediging en de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat wettig en overtuigend
bewezen is te achten da[t] de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de hem ten laste gelegde
opzetheling van een auto. Daartoe overweegt het hof als volgt.

Gedurende de nacht/ochtend van 14 op 15 augustus 2016 werd de Renault Captur van aangever
[betrokkene 1] gestolen te Zevenbergen (pg. 3). Op 19 september 2016 werd de verdachte in Breda
aangetroffen in deze auto, terwijl de auto op dat moment voorzien was van kenteken [kenteken 2] in
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plaats van het originele kenteken [kenteken 1] en de verdachte niet over de autopapieren beschikte
(pg. 7).

Ten overstaan van de politie verklaarde de verdachte de auto geleend te hebben van ene [betrokkene
2], die hij regelmatig in het café De Hoek zag maar waarvan hij niet wist hoe zijn naam moest worden
geschreven en van wie hij evenmin de achternaam kende en, anders dan dat hij destijds in de […] zou
wonen, geen adresgegevens wist. De verdachte verklaarde dat hij de auto mocht lenen omdat deze
[betrokkene 2] niet in staat was om 300 euro, geleend van de verdachte, terug te betalen en deze
[betrokkene 2] zes weken op vakantie ging naar Marokko. [betrokkene 2] was op dat moment al
zeven weken weg en had eigenlijk deze week al terug moeten komen. Voorts verklaarde verdachte
niet meer over een telefoonnummer van deze [betrokkene 2] te beschikken, omdat hij zijn telefoon
kwijt was (pg. 24-25).

Verder verklaarde de verdachte dat hij de auto - op 19 september 2016 - circa 7 weken in zijn bezit
zou hebben (pg. 25). Nader bevraagd over deze termijn, verklaarde de verdachte dat hij de auto 6 tot
8 weken zou hebben, vanaf het begin van de schoolvakantie, naar hij dacht begin augustus (pg. 27-
28).

Het hof constateert dat deze verklaring hoogst onaannemelijk is, aangezien de auto op het moment
van aantreffen bij de verdachte pas 5 weken gestolen was. Bovendien weet de verdachte geen
achternaam, adres en/of telefoonnummer van deze [betrokkene 2] en is hij niet in het bezit van de
autopapieren. Het hof acht de verklaring van de verdachte derhalve volstrekt ongeloofwaardig. Bij
gebreke van een geloofwaardige hem ontlastende verklaring voor het voorhanden hebben van deze
auto, kan het naar het oordeel van het hof niet anders dan dat de verdachte ten tijde van het
voorhanden krijgen van deze auto wist dat de auto van misdrijf afkomstig was. Het hof concludeert
dan ook tot bewezenverklaring van de — impliciet primair - ten laste gelegde opzetheling.”

3.5. De bewezenverklaring is toegespitst op art. 416 lid 1 aanhef onder a Sr, te weten opzetheling. Uit
de bewijsvoering van het hof moet in dit geval kunnen worden afgeleid dat de wetenschap –
waaronder voorwaardelijk opzet is begrepen1 – dat het voorwerp uit misdrijf is verkregen bij de
verdachte heeft bestaan “ten tijde van het voorhanden krijgen” daarvan.

3.6. Het hof heeft in de onderhavige zaak bewezenverklaard dat de verdachte een Renault Captur in
de periode van 14 augustus 2016 tot en met 19 september 2016 voorhanden heeft gehad, terwijl hij
ten tijde van het voorhanden krijgen van deze auto wist dat het een door misdrijf verkregen goed
betrof. Uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt dat deze auto op 14 augustus 2016 is gestolen en op
19 september 2016 in het bezit van de verdachte is aangetroffen, terwijl de verdachte niet beschikte
over autopapieren.

3.7. Het hof heeft geoordeeld dat de verklaring van de verdachte inhoudende – kort gezegd - dat hij
de auto van ene [betrokkene 2] heeft geleend en dat hij deze auto op 19 september 2016 reeds
zeven, dan wel zes tot acht weken in zijn bezit had “volstrekt ongeloofwaardig” is. Daartoe heeft het
hof overwogen dat de verdachte niet over nadere persoonsgegevens van deze persoon en ook niet
over autopapieren beschikt en dat de diefstal van de auto slechts vijf weken vóór de aanhouding van
de verdachte heeft plaatsgevonden. Maar kan uit het gebrek van een geloofwaardige de verdachte
ontlastende verklaring voor het voorhanden hebben van een uit misdrijf verkregen auto nu worden
afgeleid, zoals het hof doet, dat de verdachte reeds ten tijde van het voorhanden krijgen van deze
auto, dus op enig moment in de periode van 14 augustus 2016 tot en met 19 september 2016, wist
dat deze van misdrijf afkomstig was?

3.8. Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. Voor de beoordeling
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van de betekenis die aan het voorhanden hebben van een gestolen voorwerp moet worden gehecht,
kan een rol spelen of de verdachte een aannemelijke verklaring heeft gegeven met betrekking tot het
voorhanden hebben van het voorwerp.2 De omstandigheid dat een verdachte weigert een verklaring
af te leggen of een bepaalde vraag te beantwoorden kan op zichzelf, mede gelet op het bepaalde in
art. 29, eerste lid, Sv, niet tot het bewijs bijdragen. Dat brengt echter niet mee dat de rechter, indien
een verdachte voor een omstandigheid, die op zichzelf of in samenhang met de verdere inhoud van de
bewijsmiddelen beschouwd redengevend moet worden geacht voor het bewijs van het aan hem
telastegelegde feit, geen redelijke, die redengevendheid ontzenuwende, verklaring heeft gegeven,
zulks niet in zijn overwegingen omtrent het gebezigde bewijs zou mogen betrekken.3

3.9. Voorts maak ik een uitstapje naar enkele arresten van de Hoge Raad. In HR 15 juni 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AO9639, waren onder de verdachte verschillende hoeveelheden sieraden in beslag
genomen die van bepaalde diefstallen afkomstig waren en deed de verdachte een beroep op zijn
zwijgrecht. De Hoge Raad herhaalt in dit arrest de hiervoor onder 3.8. weergegeven overweging uit
het arrest van 3 juni 1997 over de mogelijke gevolgen van het ontbreken van een disculperende
verklaring van de verdachte en oordeelt vervolgens dat het hof, hetgeen niet onbegrijpelijk is, in
samenhang met de bewijsmiddelen waaruit onder meer de herkomst van de sieraden blijkt, de
omstandigheid dat de verdachte in het bezit was van drie partijen sieraden die van verschillende
diefstallen afkomstig waren, redengevend heeft geacht voor het bewijs van de tenlastegelegde heling
en met name ook voor het bewijs dat de verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen van die
sieraden wist dat het door misdrijf verkregen voorwerpen betrof. Door in zijn overwegingen ten
aanzien van de bewijsvoering te betrekken dat de verdachte geen verklaring met betrekking tot de
herkomst van de onder hem inbeslaggenomen sieraden heeft kunnen of willen geven, heeft het hof
volgens de Hoge Raad geen rechtsregel geschonden. Hieraan doet niet af dat de verdachte wel een –
door het hof kennelijk niet aannemelijk bevonden – verklaring heeft gegeven omtrent de herkomst
van de sieraden.

3.10. In HR 10 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:536, NJ 2015/163, vernietigde de Hoge Raad het arrest
van het hof waarin de verdachte was veroordeeld voor opzetheling van een auto. De
bewezenverklaring hield in dat de verdachte de auto op een tijdstip gelegen in de periode van 24
december 2012 tot en met 3 januari 2013 voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het
voorhanden krijgen van die auto wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof. De auto was op
24 december 2012 gestolen en de verdachte was op 3 januari 2013 als bestuurder van deze auto
aangehouden. De verdachte had aangevoerd dat hij in Rotterdam ene Hamida tegen was gekomen,
die hem vroeg of hij voor hem wilde tanken, dat de verdachte zelf de brandstof moest betalen en dat
hij na het tanken de auto weer bij die Hamida zou terugbrengen, dat de verdachte daarin had
toegestemd en dat hij vervolgens met twee andere jongens door de politie werd aangehouden. Het
hof vond die verklaring “niet geloofwaardig” nu de verdachte geen bijzonderheden heeft verstrekt
over degene, door wie hem de auto ter beschikking zou zijn gesteld en de omstandigheden
waaronder dat zou zijn gebeurd of de redenen waarom hij op eigen kosten voor een derde ging
tanken. De Hoge Raad oordeelde in deze zaak dat het bewezenverklaarde voor zover inhoudende dat
de verdachte “ten tijde van het voorhanden krijgen van die auto wist dat het een door misdrijf
verkregen goed betrof” niet zonder meer kan worden afgeleid uit 's hofs bewijsvoering. Mijn voormalig
ambtgenoot Machielse had in deze zaak eveneens tot vernietiging geconcludeerd en gesteld dat een
niet erg geloofwaardige verklaring nog niet wil zeggen dat daarmee het opzet van de verdachte op
het door misdrijf verkregen zijn van de auto ten tijde van het voorhanden krijgen van de auto, is
gegeven.

3.11. In HR 19 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:678, ging het om een gestolen Audi, terwijl (i) de
verdachte (als bestuurder van de Audi) en zijn medeverdachte zes dagen na de diefstal van die Audi
met zeer hoge snelheid wegreden toen de politie hen in een opvallend surveillancevoertuig naderde,
(ii) op de vloer achter de rugleuning van de bestuurdersstoel een "jammer" is aangetroffen en dat een
"jammer" ervoor zorgt dat alle radiosignalen in een bepaalde straal rondom het apparaat verstoord
worden waardoor ook anti-autodiefstalsystemen niet meer functioneren, (iii) het dashboard, het
dashboardkastje en het open dak van de auto beschadigd waren, en (iv) de verdachte geen enkele
verklaring voor een en ander heeft gegeven. De Hoge Raad vond – deze omstandigheden in
aanmerking nemend - het oordeel van het hof dat het niet anders kan dan dat de verdachte op het
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moment van het voorhanden krijgen van de auto "wist" dat de Audi van misdrijf afkomstig was, niet
onbegrijpelijk.

3.12. Tot slot HR 11 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:652. In deze zaak had het hof bewezen geacht dat
de verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen van de in de bewezenverklaring vermelde auto wist
dat het een door misdrijf verkregen goed betrof. Blijkens de bewijsvoering heeft het hof bij dit oordeel
betrokken (i) de omstandigheden waaronder de verdachte op 11 en 24 juli 2012 de auto kennelijk in
zijn bezit had, (ii) dat niet is gebleken dat de verdachte rechtmatig over de auto beschikte, (iii) dat de
verdachte niet een aannemelijke verklaring heeft gegeven omtrent de rechtmatige verkrijging van de
auto, alsmede (iv) dat de verdachte toen hij op 11 juli 2012 als bestuurder van de van een vals
kenteken voorziene auto door iemand werd aangesproken met de mededeling dat zij de politie wilde
bellen, niet wilde wachten totdat de politie arriveerde, een valse naam en adres opgaf en als
bestuurder wegreed. De Hoge Raad oordeelde dat het hof uit deze bewijsvoering heeft kunnen
afleiden dat de verdachte “ten tijde van het voorhanden krijgen” van de auto “wist” dat deze auto
afkomstig was uit enig misdrijf.

3.13. Uit het voorafgaande valt af te leiden dat uit het voorhanden hebben van een voorwerp dat uit
misdrijf is verkregen, op zichzelf nog niet kan volgen dat de verdachte “ten tijde van het voorhanden
krijgen” van dat voorwerp “wist” dat dit van misdrijf afkomstig is, dan wel dat de verdachte zich ten
tijde van het voorhanden krijgen van het voorwerp ‘willens en wetens’ heeft blootgesteld aan de
aanmerkelijke kans dat dit van misdrijf afkomstig is. Voor het aannemen van (voorwaardelijk) opzet
van de verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen is kortom meer nodig. Direct bewijs voor de
wetenschap ten tijde van het voorhanden krijgen van een uit misdrijf verkregen voorwerp, is
doorgaans niet beschikbaar, maar dat wil nog niet zeggen dat bij het ontbreken daarvan niet tot een
bewezenverklaring van opzetheling kan worden gekomen. De rechter kan immers aanleiding zien om
een (bewijs)conclusie te trekken uit een omstandigheid die op zichzelf of in samenhang met de
verdere inhoud van de bewijsmiddelen beschouwd redengevend moet worden geacht voor het bewijs
van opzetheling, waarbij hij het ontbreken van een redelijke, die redengevendheid ontzenuwende,
verklaring kan betrekken. Daarmee kan hij het bewijs van een strafbaar feit als het ware aanvullen en
vervolgens tot een bewezenverklaring komen. De vereiste wetenschap ten tijde van het voorhanden
krijgen, hoeft dus niet noodzakelijk uit de bewijsmiddelen te blijken, maar kan volgen uit een
bewijsoverweging van de rechter naar aanleiding van (overige) bewijsmiddelen.

3.14. Terug naar de onderhavige zaak. Anders dan de rechtbank, die de verdachte had veroordeeld
wegens schuldheling, heeft het hof de verdachte veroordeeld wegens opzetheling. Uit de
bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte is aangetroffen in een vijf weken eerder gestolen auto, terwijl
die auto inmiddels was voorzien van valse kentekenplaten en de verdachte niet beschikte over
autopapieren. In zijn bewijsoverweging heeft het hof de verklaring van de verdachte volstrekt
ongeloofwaardig geacht en geoordeeld dat bij gebreke van een geloofwaardige hem ontlastende
verklaring voor het voorhanden hebben van de gestolen auto, het niet anders kan dan dat de
verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen van deze auto wist dat deze van misdrijf afkomstig
was. Het hof heeft kennelijk geoordeeld dat de in de bewijsmiddelen vastgestelde feiten en
omstandigheden het vermoeden van opzetheling rechtvaardigen en dat, gelet daarop, van de
verdachte mocht worden verlangd dat hij een geloofwaardige verklaring gaf over de verkrijging van de
auto, bij gebreke waarvan daaraan conclusies mogen worden verbonden. In de onderhavige zaak
blijkt uit de bewijsmiddelen reeds dat het aangetroffen voorwerp van misdrijf afkomstig is. Nu de
verdachte, die het betreffende voorwerp in zijn bezit had, vervolgens geen geloofwaardige, hem
ontlastende verklaring heeft gegeven voor het voorhanden hebben van die gestolen auto, staat geen
rechtsregel eraan in de weg dat het hof vervolgens de bewijsconclusie trekt dat het niet anders kan
dan dat de verdachte ten tijde van het voorhanden krijgen van de auto wist dat dat deze uit misdrijf is
verkregen. Het is immers niet zo dat pas conclusies uit het stilzwijgen van de verdachte mogen
worden getrokken als de zaak bewijsbaar is zonder rekening te houden met dit stilzwijgen.4 Het
oordeel van het hof is voorts niet onbegrijpelijk, mede nu er geen aanwijzingen zijn dat de verdachte
de auto eerst kort tevoren en lang ná de diefstal heeft verkregen en de verdachte zelfs in het stadium
van het hoger beroep geen concrete, min of meer verifieerbare verklaring over de verkrijging van het
voorwerp heeft afgelegd, en is ook niet ontoereikend gemotiveerd.

3.15. Het middel faalt in zoverre.
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3.16. Het middel klaagt voorts nog, en daar wordt in de toelichting op het middel uitgebreid op
ingegaan, dat het hof de bewezenverklaarde opzetheling in strijd met art. 6 van de EU richtlijn
2016/343 van 9 maart 2016 heeft gemotiveerd. De steller van het middel doelt op 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 strafprocedures bij de
terechtzitting aanwezig te zijn5. De verdachte kan aan deze richtlijn evenwel geen aanspraak
ontlenen omdat ten tijde van het wijzen van het arrest van het hof op 4 december 2017 de
omzettingstermijn nog niet was verstreken. De omstandigheid dat de richtlijn met ingang van 1 april
2018 in de Nederlandse rechtsorde van toepassing is6, brengt niet mee dat de daarin vervatte rechten
met terugwerkende kracht zijn komen te gelden voor vonnissen of arresten die voordien zijn
gewezen.7 Voorts geldt dat het arrest van de Hoge Raad van 11 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:6448,
waarnaar de steller van het middel verwijst, niet een uitlegging van het nationale recht betreft die, na
het verstrijken van de omzettingstermijn, de verwezenlijking van de met voornoemde richtlijn
nagestreefde doelstelling ernstig in gevaar zou kunnen brengen9 nu er gelet op aan de richtlijn
voorafgaande overweging 2810 en tegen de achtergrond van de jurisprudentie van het EHRM11

onvoldoende aanleiding is om te veronderstellen dat de gegeven uitleg strijd oplevert met de
onschuldpresumptie. De richtlijn maakt in EU-verband geen einde aan de Murray-jurisprudentie van
het EHRM en staat er niet aan in de weg dat bij de beoordeling van het (overige) bewijs, de
proceshouding van de verdachte mag worden meegenomen.12

3.17. Tot slot bevat het middel nog een voorwaardelijk verzoek tot het stellen van een prejudiciële
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ik meen dat dit verzoek met een beknopte
motivering kan worden afgewezen omdat het stellen van een prejudiciële vraag niet relevant is voor
de oplossing van het geschil. Voor zover de Hoge Raad tot een uitspraak komt waarbij het
cassatieberoep met toepassing van art. 81 RO wordt afgedaan, ligt in deze uitspraak reeds besloten
dat en waarom geen aanleiding bestaat tot het stellen van een prejudiciële vraag.13

3.18. Het middel faalt en kan met de aan art. 81 RO ontleende motivering worden afgedaan.

4. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

5. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

plv. AG

Zie onder meer HR 19 januari 1993, ECLI:NL:HR:1993:AD1812, NJ 1993/491 m.nt. Van Veen.

Vgl. HR 11 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:644, NJ 2017/277, m.nt. Kooijmans, rov. 2.3.1 en HR 11 april
2017, ECLI:NL:HR:2017:652, NJ 2017/278, m.nt. Kooijmans, rov. 2.3.1.

HR 3 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD0733, NJ 1997/584, rov. 6.2.

Vgl. mijn ambtgenoot Keulen in zijn conclusie ECLI:PHR:2018:228, par. 23, voorafgaand aan HR 30
maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:393 (81 RO).

PbEU 11 maart 2016, L65/1.

Zie Mededeling van de implementatie van 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
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onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn (PbEU 2016, L
65/1), Stcrt. 29 maart 2018, nr. 18991.

Vgl. mijn ambtgenoot Silvis in zijn conclusie ECLI:PHR:2018:586, par. 12.

De Hoge Raad overwoog daarin voor zover hier van belang in r.o. 2.3.1.: “Van belang is ook dat voor
een bewezenverklaring van opzet- of schuldheling dient te worden vastgesteld dat de verdachte "ten
tijde van" bijvoorbeeld het voorhanden "krijgen" wist dan wel redelijkerwijs had moeten vermoeden
dat het een "door misdrijf verkregen goed" betrof. Daarbij kan onder omstandigheden een rol spelen
of de verdachte een aannemelijke verklaring heeft gegeven met betrekking tot het voorhanden
hebben van het voorwerp.”

Vgl. HvJ EU 27 oktober 2016, zaak C-439/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:818, punten 31-32.

Overweging 28 van Richtlijn 2016/343 luidt: “De uitoefening van het recht om zichzelf niet te
belasten mag niet worden gebruikt tegen een verdachte of beklaagde en mag niet op zichzelf worden
beschouwd als bewijs dat de betrokkene het desbetreffende strafbaar feit heeft begaan. Dit mag
geen afbreuk doen aan nationale regels betreffende de beoordeling van bewijsmateriaal door
rechtbanken of rechters, op voorwaarde dat de rechten van de verdediging worden geëerbiedigd.”

Vgl. EHRM 8 februari 1996 in de zaak Murray, NJ 1996/725 m.nt. Knigge en de conclusie van mijn
ambtgenoot Keulen, ECLI:PHR:2018:228, par. 21, voorafgaand aan HR 30 maart 2018,
ECLI:NL:HR:2018:393 (81 RO). Zie voorts EHRM 18 maart 2010, Krumpholz v. Oostenrijk, appl nr.
13201/05. Zie hierover ook G.J.M. Corstens, M.J. Borgers en T. Kooijmans, Het Nederlands
strafprocesrecht, negende druk, Deventer, 2018, p. 817.

Vgl. J.S. Nan, Richtlijn 2016/343, betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het
vermoeden van onschuld; iets nieuws onder de zon?, DD 2016/64 en J.H.B. Bemelmans, Totdat het
tegendeel is bewezen, diss. Nijmegen, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 254-255.

Vgl. HR 26 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1332.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Dodelijk verkeersongeval in Eindhoven waarbij lid van arrestatie- en
ondersteuningsteam als bestuurder van politieauto die deel uitmaakt van colonne in
botsing is gekomen met vrouw op snorfiets. Dood door “schuld” in het verkeer, art.
6 WVW 1994. 1. Ontvankelijkheid cassatieberoep van verdachte waarvan niet
persoonsgegevens maar codenummer is vermeld in dagvaarding/oproeping. 2.
“Schuld” a.b.i. art. 6 WVW 1994 en beroep op bevoegd gegeven ambtelijk bevel,
art. 43 Sr.

Ad 1. Om veiligheidsredenen zijn niet persoonsgegevens van verdachte maar
codenummer vermeld in dagvaarding/oproeping. De bij dit codenummer behorende
persoonsgegevens zijn bekend en verifieerbaar bij politie en bij justitiële
autoriteiten. Anders dan in ECLI:NL:HR:2001:AB0259 is hier geen sprake van
volledig anonieme verdachte, maar van verdachte wiens persoonsgegevens via
codenummer bekend zijn bij justitiële autoriteiten. Verdachte kan daarom worden
ontvangen in onder dit codenummer ingesteld beroep.

Ad 2. HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5822 m.b.t. schuld
a.b.i. art. 6 WVW 1994. Hof heeft vastgesteld dat verdachte, terwijl verkeerslicht
in zijn richting rood licht uitstraalde, over busbaan grote kruising is opgereden met
snelheid van ten minste 90 km/u, waarbij alleen al remweg even lang was als gehele
kruising, en in botsing is gekomen met slachtoffer dat van rechts op snorfiets
aankwam. Zodanig verkeersgedrag kan in beginsel gevolgtrekking dragen dat
verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden en dat verkeersongeval aan
schuld van verdachte a.b.i. art. 6 WVW 1994 te wijten is. Dat kan in concreto
anders zijn indien omstandigheden aannemelijk zijn geworden waaruit volgt dat van
schuld niet kan worden gesproken. In dat verband heeft Hof vastgesteld dat
verdachte als lid van arrestatieteam op instructie van sectiecommandant met spoed
en in 'treintje' c.q. colonne naar Bergeijk reed, waarbij hij optische en
geluidssignalen voerde en om die reden als bestuurder van voorrangsvoertuig
mocht afwijken van voorschriften gesteld in RVV 1990. Maar Hof heeft daarbij
ook vastgesteld dat betreffende instructie inhield dat niet alleen zo snel mogelijk,
maar ook zo veilig mogelijk gereden diende te worden, terwijl verdachte, ook als in
'treintje' werd gereden, te allen tijde een eigen beslissingsruimte had om te reageren
op zich voordoende situaties, waarbij rood verkeerslicht en kruispunt bijzondere
aandachtspunten zijn. Daaraan heeft Hof niet alleen slotsom verbonden dat geen
sprake is geweest van uitvoering van ambtelijk "bevel", maar ook dat door

ECLI:NL:HR:2019:660
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2.1.

verdachte gekozen uitvoering van betreffende instructie niet proportioneel was. ’s
Hofs oordeel dat deze omstandigheden niet wezenlijk afdoen aan gevolgtrekking uit
gedragingen van verdachte dat verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden
en verkeersongeval aan schuld van verdachte a.b.i. art. 6 WVW 1994 te wijten is,
geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat met feitelijke waarderingen
samenhangende oordeel is evenmin onbegrijpelijk.

Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2019-0104 
NJB 2019/1008 
RvdW 2019/570 
NBSTRAF 2019/159 met annotatie van Noorduyn, C.W. 
TPWS 2019/67 

Uitspraak

23 april 2019

nr. S 17/03628

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 23 maart 2017,
nummer 20/001219-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , woonplaats kiezende te [plaats] .

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft Th.J. Kelder, advocaat te 's-
Gravenhage, bij schriftuur middelen 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 dat de Hoge Raad
kan bepalen dat de verdachte vanwege zijn afgeschermde status kan worden ontvangen in zijn
cassatieberoep dat onder codenummer is ingesteld en dat de Hoge Raad kan volstaan met de
vaststelling dat zich een overschrijding heeft voorgedaan van de redelijke termijn als bedoeld in artikel
6, eerste lid, EVRM en het beroep voor het overige zal verwerpen.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 24 mei 2016 houdt onder meer in:

"De voorzitter deelt (...) mede:
Verdachte is opgeroepen onder nummer vanwege zijn functie bij het Aanhoudings- en
OndersteuningsTeam Zuid (hierna: AOT Zuid ). Net als ter terechtzitting in eerste aanleg is
gebeurd, zal het hof ter bescherming van de identiteit en de veiligheid van de verdachte eerst
vragen aan verdachte zelf stellen om de antwoorden op die vragen vervolgens te verifiëren bij

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep
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2.3.

3.2.1.

3.2.2.

3.1.

getuige [betrokkene 1] .

(...)

De voorzitter deelt mede dat het hof, met de advocaat-generaal en de raadsman, de identiteit van
de verdachte voldoende vastgesteld acht."

Het proces-verbaal van de terechtzitting in eerste aanleg houdt onder meer in:

"De officier van justitie voert aan:

Verdachte is niet onder naam gedagvaard maar onder codenummer. Verdachte was ten tijde van
het tenlastegelegde werkzaam binnen een arrestatie- en ondersteuningsteam (AOT) en is nu nog
werkzaam bij zo'n politieonderdeel. Leden van AOT's verrichten werkzaamheden en schrijven hun
processen-verbaal onder een codenummer. Zij worden ingezet bij onder meer aanhoudingen van
vuurwapengevaarlijke personen en personen die zwaar geweld tegen anderen niet schuwen. Als
namen en andere persoonsgegevens van leden van het AOT bij die personen bekend zouden
worden, zou dat ernstige gevolgen kunnen hebben. 
Openbaarheid van die gegevens maken leden van AOT's vatbaar voor represailles en levert een
afbreukrisico op voor betrokkene en levert veiligheidsproblemen op voor overige leden van het
team en voor burgers. Om deze zwaarwegende redenen maken leden van AOT's hun processen-
verbaal op onder een codenummer. (...)"

De hiervoor weergegeven processen-verbaal houden in dat de verdachte een
opsporingsambtenaar is en lid van een arrestatie- en ondersteuningsteam van de politie. Om
veiligheidsredenen zijn niet de persoonsgegevens van de verdachte maar een codenummer
vermeld in de dagvaarding/oproeping. De bij dit codenummer behorende persoonsgegevens zijn
bekend en verifieerbaar bij de politie en bij de justitiële autoriteiten. Anders dan in HR 27 februari
2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0259 is hier geen sprake van een volledig anonieme verdachte, maar
van een verdachte wiens persoonsgegevens via het codenummer bekend zijn bij de justitiële
autoriteiten. De verdachte kan daarom worden ontvangen in het onder dit codenummer ingestelde
beroep.

De middelen klagen in de kern over de bewezenverklaring van 'schuld' als bedoeld in art. 6
Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994). Het eerste middel klaagt onder meer over de
verwerping van het verweer dat geen sprake is geweest van dergelijke schuld, het tweede over
de verwerping van een beroep op een bevoegd gegeven ambtelijk bevel. De middelen lenen zich
voor gezamenlijke bespreking.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op 15 maart 2013 te [plaats] als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een
motorrijtuig (een personenauto van het merk BMW), daarmede rijdende over de weg,
namelijk de Noord-Brabantlaan , zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te
wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door aanmerkelijk onvoorzichtig te rijden,
immers heeft hij met dat door hem bestuurde voertuig:

- over de busbaan gereden en

- met een ter plekke te hoge snelheid gereden en

- het kruispunt van de Noord-Brabantlaan en de Welschapsedijk genaderd, zonder zijn
snelheid zodanig te regelen dat hij in staat was om zijn voertuig tot stilstand te brengen
binnen de afstand waarover deze vrij was waardoor een aanrijding tussen het door het
verdachte bestuurde voertuig en de snorfiets met daarop [slachtoffer] is ontstaan, waardoor
een ander (genaamd [slachtoffer] ) werd gedood."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring het volgende overwogen:

"Verweer van de verdediging

3 Beoordeling van het eerste en het tweede middel
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De raadsman heeft betoogd dat verdachte vanwege het ontbreken van schuld aan het
verkeersongeval van het primair ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken. Daartoe is
op gronden zoals genoemd in de ter terechtzitting overgelegde pleitnota aangevoerd (kort
samengevat):

1. primair dat verdachte niet de voor hem geldende normen heeft geschonden. Hij heeft
gereden op de wijze zoals is voorgeschreven en op grond van wat hem is aangeleerd.
Voorts is verdachte oplettend geweest en heeft hij steeds de verkeersveiligheid in acht
genomen bij het oversteken van het kruispunt. Aldus kan niet worden bewezen dat
verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden;

2. subsidiair dat verdachte handelde conform een aan hem opgedragen opdracht van de
sectiecommandant [001] , die bepaalt op welke wijze er moet worden gereden. Aldus gold
voor verdachte een specifiek normenkader en binnen dat kader heeft verdachte alles gedaan
wat binnen zijn mogelijkheden lag. Aldus kon in de gegeven omstandigheden niet van
verdachte worden verwacht dat hij een normschending kon voorkomen;

3. meer subsidiair dat verdachte heeft voldaan aan de aanwijzing van sectiecommandant
[001] om met aanzienlijke snelheid naar Bergeijk te rijden, wat met zich meebrengt dat
verdachte de normen van de Brancherichtlijn en het RVV mocht overtreden. Aldus heeft
verdachte het ten laste gelegde begaan ter uitvoering van een ambtelijk bevel, gegeven
door het daartoe bevoegde gezag ex artikel 43 van het Wetboek van Strafrecht.

Oordeel van het hof

i. Feiten en omstandigheden

Uit de gebezigde bewijsmiddelen komt het volgende naar voren:

▪ Op 15 maart 2013 kreeg het AOT Zuid van de sectiecommandant [001] de opdracht om met
spoed en rijdend in een treintje c.q. colonne naar Bergeijk te rijden. Dat impliceerde volgens
de sectiecommandant, dat mocht worden afgeweken van na te noemen Brancherichtlijn. Er
was een extra omstandigheid die dat in dit geval noodzakelijk maakte. Er was sprake van
een psychisch verwarde man met een vuurwapen die aangegeven had collega's in het blauw
(het hof begrijpt: geüniformeerde politie) neer te schieten;

▪ Verdachte was op 15 maart 2013, omstreeks 13.00 uur, als lid van het AOT Zuid met de
auto onderweg naar Bergeijk . Hij reed over de busbaan op de Noord-Brabantlaan komend
vanuit [plaats] en gaande in de richting van Veldhoven en naderde de kruising van de Noord-
Brabantlaan met de Welschapsedijk/Zeelsterstraat (de ongevalskruising);

▪ Op de ongevalskruising wordt de Noord-Brabantlaan bezien van uit de rijrichting van
verdachte gekruist door een oversteekplaats voor voetgangers, een fietspad, de rijbaan van
de Welschapsedijk naar de Zeelsterstraat , een fietspad en weer een oversteekplaats voor
voetgangers. De breedte van de kruising gezien van uit de rijrichting van verdachte is,
gemeten van af de eerste oversteekplaats voor voetgangers tot en met de tweede
oversteekplaats voor voetgangers, ongeveer 37 meter. De oversteekplaatsen bieden ruimte
voor twee (snor)fietsers naast elkaar;

▪ Dat verdachte bekend was met de kruising van de 
Noord-Brabantlaan met de Welschapsedijk/Zeelsterstraat ;

▪ Kort voor het ongeval had de sectiecommandant [001] zijn voertuig, het derde voertuig in
de colonne, opgesteld op de Noord-Brabantlaan tussen de busbaan en de rijbaan, gericht in
de richting van Veldhoven , ter hoogte van de fietsoversteekplaats gelegen tussen de
rijbaan en de busbaan;

▪ Verdachte zag dat voertuig met AOT-lid [002] , die achter [001] en voor verdachte reed, het
voertuig van [001] passeerde. Verdachte reed op enige afstand met zijn voertuig achter het
voertuig van [002] ;

▪ Toen verdachte het kruispunt naderde zag hij dat de sectiecommandant ( [001] ) zijn auto
aan de rechterkant liet stoppen om te blokken. Verdachte zag dat de voor hem rijdende
[002] de auto van [001] passeerde. Verdachte zag het overige verkeer stilstaan. Gekomen
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op een afstand van ongeveer 50 meter van de kruising zag verdachte dat aan de (voor hem)
rechterzijde voorbij het voertuig van [001] een persoon op een scooter aanstalten maken
om op te trekken. Verdachte heeft daar op gereageerd naar hij denkt door het gaspedaal los
te laten. Toen verdachte zag dat de scooter direct remde heeft hij weer gas bijgegeven.
Gekomen op het kruisingsvlak en ter hoogte van de auto van [001] zag verdachte vanuit zijn
ooghoek een meisje van rechts op een scooter aankomen. Hij had het meisje niet eerder
gezien. Verdachte remde en stuurde naar links, maar raakte het meisje met de
rechtervoorzijde van zijn voertuig. Hij kon haar niet meer ontwijken. Verdachte heeft het
rode verkeerslicht op de busbaan niet gezien omdat hij zijn aandacht zo had gericht op het
verkeer en weet niet met welke snelheid hij over de busbaan en de kruising is gereden. Hij
wist wel van het verkeerslicht ter plaatse. Met betrekking tot het blokken heeft verdachte
verklaard dat de bedoeling er van is dat verkeersdeelnemers er op worden geattendeerd
dat er iets gaande is op de kruising, en dat het een illusie om te denken dat met één
voertuig een kruising kan worden afgeblokt zodanig dat er geen enkel verkeer meer kan
rijden;

▪ Ten gevolge van voornoemde aanrijding is de bestuurster van de aangereden scooter
[slachtoffer] overleden;

▪ De snelheid van de door verdachte bestuurde auto heeft op de kruising, kort voor de
aanrijding tenminste 90 km per uur (op een afstand van 15 tot 6 meter van de aanrijding
tussen de 90 en 100 km/u) bedragen. Bij het naderen van de kruising lag die snelheid hoger;

▪ Bij het naderen van de kruising was er verkeersaanbod vanuit verschillende richtingen. Het
verkeer op de kruising werd toen geregeld door verkeerslichten die in werking waren. Toen
het verkeerslicht op de busbaan in de richting van verdachte rood licht uitstraalde, straalde
het verkeerslicht voor [slachtoffer] groen licht uit;

▪ De remafstand van het voertuig van verdachte ter plaatse van het ongeval bedroeg
ongeveer 35 meter (ongeveer de breedte van de kruising). Bij een snelheid van 90 km/u legt
een voertuig een afstand van (90/3,6=) 25 meter per seconde. Rekening houdend met
ongeveer 1 seconde reactietijd heeft een bestuurder in dat geval reeds circa 25 meter
afgelegd alvorens hij begint met remmen;

▪ Verdachte was ten tijde van het incident op de hoogte van de inhoud van de
Brancherichtlijn en het Protocol en had specialistische rijopleidingen gevolgd waarin
genoemde richtlijn als uitgangspunt diende;

▪ Volgens verdachte had hij te allen tijde, dus ook ten tijde van het incident, de
beslissingsruimte om als bestuurder te reageren op onverwachte situaties of op situaties
waar op gereageerd moest worden, ook als in een treintje of colonne werd gereden;

▪ Verdachte heeft verklaard dat op die bewuste dag (door het AOT) werd gereden zoals hij
altijd reed;

▪ Desgevraagd heeft de getuige PNL001 , ten tijde van het incident teamleider van AOT Zuid ,
verklaard dat ondanks dat van de Brancherichtlijn mag worden afgeweken extra moet
worden opgelet bij de aandachtspunten die in die richtlijn zijn genoemd, zoals het rode
verkeerslicht en kruispunten.

ii. Algemeen wettelijk kader Artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994

Voor overtreding van artikel 6 WVW moet uit de bewijsmiddelen kunnen worden afgeleid dat
verdachte schuld heeft gehad aan het verkeersongeval, in dit geval dat verdachte
aanmerkelijk onvoorzichtig en/of aanmerkelijk onoplettend heeft gereden. Daarbij komt het
aan op het geheel van gedragingen van verdachte, de aard en de ernst daarvan en de
overige omstandigheden van het geval. Dat brengt mee dat niet in zijn algemeenheid valt
aan te geven of één verkeersovertreding voldoende kan zijn voor de bewezenverklaring van
schuld in de zin van even bedoelde bepaling. Daarvoor zijn immers verschillende factoren van
belang, zoals de aard en de concrete ernst van de verkeersovertreding en de
omstandigheden waaronder die overtreding is begaan. Uit de ernst van de gevolgen van
verkeersgedrag dat in strijd is met één of meer wettelijke gedragsregels in het verkeer kan
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niet reeds worden afgeleid dat sprake is van schuld in even bedoelde zin. Ook een enkele
onoplettendheid zonder bijkomende omstandigheden kan niet zonder meer leiden tot het
oordeel dat aanmerkelijk onoplettend is gehandeld.

iii. Specifiek wettelijk kader

Voor verdachte, als bestuurder van een personenauto van het Aanhoudings- en
OndersteuningsTeam Zuid van de politie (AOT), golden op 15 maart 2013 - naast de
voorschriften in de WVW en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna:
RVV) - de voorschriften die, voor zover hier van belang, zijn opgenomen in de navolgende
regelingen:

▪ de Regeling optische en geluidssignalen 2009 (hierna: de Regeling);

▪ de Landelijk Brancherichtlijn Verkeer Politie 
d.d. 29 maart 2011 (hierna: de Brancherichtlijn);

▪ het Protocol Brancherichtlijn Verkeer gebruik optische en geluidssignalen dienstvoertuigen
bijzondere eenheden (hierna: het Protocol).

In artikel 1 van het RVV is bepaald dat een voorrangsvoertuig een motorvoertuig is dat
optische en geluidssignalen voert als bedoeld in artikel 29 van het RVV.

Artikel 29 van het RVV bepaalt onder meer dat bestuurder van een motorvoertuig in gebruik
bij de politie een blauw zwaai-, flits- of knipperlicht en een tweetonige hoorn voeren om
kenbaar te maken dat zij een dringende taak vervullen.

Artikel 91 RVV bepaalt dat de bestuurders van voorrangsvoertuigen als bedoeld in artikel 1
RVV bevoegd zijn af te wijken van alle voorschriften van het RVV, voor zover de uitoefening
van hun taak dit vereist.

In artikel 2 van de Regeling is bepaald dat slechts in drie gevallen sprake kan zijn van een
dringende taak als bedoeld in artikel 29 RVV:

a. een voor de mens levensbedreigende situatie die directe hulp van de betrokken
hulpverleningsdiensten vergt;

b. het voorkomen van een voor de mens levensbedreigende situatie of een situatie waarin
ernstige schade aan gebouwen of goederen ontstaat;

c. een ernstige verstoring van de openbare orde, waar een directe en snelle inzet
noodzakelijk is.

Op grond van artikel 3 van de Regeling dient de politie een richtlijn op te stellen met
betrekking tot de werkzaamheden en omstandigheden waarin van de optische en
geluidssignalen gebruik mag worden gemaakt. Voorts is in de regeling bepaald dat in die
richtlijn ten aanzien van de bestuurder van het voorrangsvoertuig onder meer de volgende
eis geldt:

"Het negeren van een rood stoplicht gebeurt met een snelheid van maximaal 20 km per uur."

In 2011 is de Brancherichtlijn opgesteld, die moet worden gezien als de maximaal
toelaatbare grens voor het rijden met de algemene ontheffing van de bepalingen van het
RVV voor motorvoertuigen die rijden met optische en geluidssignalen (en dus
voorrangsvoertuigen in de zin van het RVV). Daarin wordt (onder meer) vermeld:

"De bestuurder van een voorrangsvoertuig blijft steeds strafrechtelijk verantwoordelijk voor
zijn eigen beslissingen en rijgedrag. Het gebruik van de optische en geluidssignalen
rechtvaardigt niet dat het overige verkeer in gevaar wordt of kan worden gebracht of
onnodig wordt gehinderd."

Voorts wordt onder het kopje 'Gedragscode bestuurder van voertuigen' (onder meer)
vermeld:

"Motorvoertuigen met optische en geluidssignalen verstoren het normale verkeersbeeld. De
bestuurder van een voorrangsvoertuig dient zich dus bewust te zijn van het feit dat de
reactie van overige weggebruikers een onvoorspelbare factor is."
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en

"Het afwijken van algemeen geldende verkeersregels en gedragsnormen gebeurt restrictief
en alleen indien daartoe voldoende noodzaak bestaat."

en

"De bestuurder van een voorrangsvoertuig dient zich bewust te zijn van zijn bijzondere
positie en verantwoordelijkheden. De optische en geluidssignalen worden gebruikt als vraag
om medewerking van andere weggebruikers en niet als breekijzer. De bestuurder moet zich
rekenschap geven van de mogelijkheid dat andere weggebruikers hem niet horen en/of zien,
dan wel zijn richting en/of snelheid niet goed kunnen inschatten. Dit betekent dat er
rekening gehouden dient te worden met onvoorziene of onberekenbare reacties van andere
weggebruikers. Het algehele rijgedrag van de bestuurder van het voorrangsvoertuig dient
beheerst te zijn."

Specifiek ten aanzien van kruispunten wordt vermeld:

"Het naderen en oversteken van kruispunten gebeurt met aangepaste snelheid. Bij het
oprijden van het kruisingsvlak dient de bestuurder van het voorrangsvoertuig ervan uit te
gaan dat andere weggebruikers hem niet hebben opgemerkt en hem dus mogelijk niet voor
laten gaan. Daarom wordt zo nodig gestopt."

en

"Het negeren van een rood verkeerslicht gebeurt met een snelheid van maximaal 20 km per
uur."

Tenslotte vermeldt de Brancherichtlijn:

"In het kader van de uitoefening van de politietaak is het de individuele politieambtenaar in
bijzondere situaties toegestaan om af te wijken van de normen gesteld in de
brancherichtlijn. Deze bevoegdheid tot afwijking geldt voor alle politieambtenaren,
specialistisch of niet-specialistisch. (...)

De betrokken politieambtenaar blijft eindverantwoordelijk voor afwijking van de
brancherichtlijn. Van de verplichting tot melding vooraf aan de meldkamer zijn vrijgesteld:

arrestatieteams (...)."

In het Protocol is opgenomen, dat uitsluitend in opdracht of met toestemming van de
(sectie)commandant het de individuele medewerker is toegestaan om van de Brancherichtlijn
af te wijken. Ook in dit protocol is vermeld:

"De bestuurder van een dienstvoertuig blijft steeds strafrechtelijk verantwoordelijk voor zijn
eigen beslissingen en rijgedrag".

Verdachte heeft over de inhoud van de aan hem gegeven opdracht op 15 maart 2013 ter
terechtzitting in hoger beroep op 24 mei 2016 het volgende verklaard:

"De opdracht voor het AOT die dag luidde dat we met spoed naar Bergeijk moesten, omdat
daar een gestoorde man was die in het bezit was van een vuurwapen en die dreigde
iedereen neer te schieten. Met 'spoed' wordt in dat geval bedoeld dat we ons zo snel en
veilig mogelijk naar de plaats begeven waar het te doen is. Er werd tevens gezegd dat we in
een treintje zouden rijden. (...) Het is (...) zo dat in de instructie 'spoed' de toestemming om
af te wijken van de Brancherichtlijn is inbegrepen."

iv. De bevoegdheid van verdachte om af te wijken van de richtlijn

Verdachte bestuurde een voorrangsvoertuig en voerde optische- en geluidssignalen, omdat
hij een dringende taak vervulde. Immers, er was sprake van "een voor de mens
levensbedreigende situatie die direct hulp van de betrokken hulpverleningsdiensten vergt",
te weten een man die in Bergeijk dreigde één of meer personen met een vuurwapen neer te
schieten. Vanwege het feit dat verdachte een voorrangsvoertuig bestuurde, mocht hij
afwijken van de voorschriften gesteld in het RVV.

Voor verdachte golden de voorschriften die zijn gesteld in de Brancherichtlijn, maar gelet op
de instructie van zijn sectiecommandant [001] om met spoed naar Bergeijk te rijden en

127



omdat naar het oordeel van het hof - anders dan de rechtbank - hier voor verdachte, gelet
op zijn opdracht ook sprake was van een bijzondere situatie, mocht verdachte eveneens
afwijken van de voorschriften gesteld in de Brancherichtlijn. Door de sectiecommandant is
uitgelegd waarom sprake was van een bijzondere situatie, op grond waarvan mocht worden
afgeweken van die richtlijn.

Dit neemt niet weg dat verdachte, ondanks de voor hem geldende afwijkingsbevoegdheid,
steeds strafrechtelijk verantwoordelijk bleef voor zijn eigen beslissingen en rijgedrag, zoals
vermeld in de Brancherichtlijn en het Protocol. Die verantwoordelijkheid wordt naar het
oordeel van het hof voortdurend bepaald door de plaatselijke verkeerssituatie.

v. De beoordeling

Het hof ziet zich thans gesteld voor de vraag aan welke normen verdachte zich had te
houden, gegeven de situatie dat hij mocht afwijken van de Brancherichtlijn, en of deze ten
tijde van het incident kenbaar waren, daarbij betrokken de aan hem gegeven opdracht om
zo snel en zo veilig naar Bergeijk te gaan en of die normen onder de gegeven
omstandigheden zodanig zijn overschreden dat dit schuld in de zin van artikel 6 WVW
oplevert.

Het hof overweegt ter zake als volgt.

In de Brancherichtlijn zijn naar het oordeel van het hof aandachtspunten opgenomen die
gelet op de aard en de inhoud ervan, naar het oordeel van het hof ook hebben te gelden
voor degene die mag afwijken van de Brancherichtlijn. Het gaat hierbij met name om de
volgende overwegingen.

"Motorvoertuigen met optische en geluidssignalen verstoren het normale verkeersbeeld. De
bestuurder van een voorrangsvoertuig dient zich dus bewust te zijn van het feit dat de
reactie van overige weggebruikers een onvoorspelbare factor is."

en

"De bestuurder van een voorrangsvoertuig dient zich bewust te zijn van zijn bijzondere
positie en verantwoordelijkheden. De optische en geluidssignalen worden gebruikt als vraag
om medewerking van andere weggebruikers en niet als breekijzer. De bestuurder moet zich
rekenschap geven van de mogelijkheid dat andere weggebruikers hem niet horen en/of zien,
dan wel zijn richting en/of snelheid niet goed kunnen inschatten. Dit betekent dat er
rekening gehouden dient te worden met onvoorziene of onberekenbare reacties van andere
weggebruikers."

en

"Bij het oprijden van het kruisingsvlak dient de bestuurder van het voorrangsvoertuig ervan
uit te gaan dat andere weggebruikers hem niet hebben opgemerkt en hem dus mogelijk niet
voor laten gaan."

Ook een verkeerslicht dat rood licht uitstraalt is zo'n aandachtspunt.

Verdachte kende deze aandachtspunten ten tijde van het incident.

Dat het hier gaat om aandachtspunten die ook gelden voor diegenen die mogen afwijken
van de Brancherichtlijn, wordt bevestigd door de toenmalige teamleider AOT Zuid , PNL001 ,
zoals hiervoor onder het kopje 'Feiten en omstandigheden' is aangegeven. Indien deze
aandachtspunten zich voordoen verhogen die naar het oordeel van het hof de zorgplicht van
de betrokken bestuurder. In casu waren genoemde aandachtspunten aan de orde.
Verdachte, een ervaren politieambtenaar aan wie ter zake hoge eisen gesteld mogen
worden, naderde een grote kruising, met verkeersaanbod uit diverse richtingen. Er waren
meerdere banen voor kruisend verkeer. Verdachte had dus rekening te houden met
onvoorziene of onberekenbare reacties van andere weggebruikers. Daarbij komt dat de
kruising werd geregeld door verkeerslichten en dat het verkeerslicht op de busbaan in de
richting van verdachte rood licht uitstraalde, hetgeen de kans op in beweging komen van
kruisend verkeer vergrootte. Verdachte heeft het verkeerslicht echter niet waargenomen,
omdat zijn aandacht zo was gericht op het overige verkeer. Daardoor heeft hij dit
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aandachtspunt gemist. Ook reed verdachte over de busbaan, een plaats waar het overige
verkeer hem niet hoefde te verwachten. Direct langs deze busbaan stond de persoon met de
scooter die even optrok maar meteen weer remde. De rechts naast deze persoon staande
snorfiets met daar op [slachtoffer] heeft verdachte pas gezien toen zij ook optrok. Gelet op
de ruimte die er ter plaatse was voor een dubbele opstelling van (snor)fietsers had
verdachte ook daar rekening moeten houden met onvoorzien en onvoorspelbaar gedrag,
zoals zich dat ook heeft voorgedaan. Verdacht kende immers de kruising.

Verdachte is de kruising genaderd en opgereden met een snelheid van tenminste 90 km/u,
waarbij alleen al de remweg (gemeten remsporen waren plus minus 35 meter) ongeveer
even lang was als de gehele kruising (37 meter), nog los van afstand die wordt afgelegd in
de reactietijd voor het remmen.

Onder de gegeven omstandigheden was het naar het oordeel van het hof onmogelijk om
adequaat te reageren op onvoorziene of onberekenbare gedragingen van de in het geding
zijnde andere weggebruikers. Daarom acht het hof het de kruising naderen en oprijden met
genoemde snelheid onder de gegeven omstandigheden disproportioneel, zodanig dat dit
oplevert aanmerkelijke onvoorzichtigheid zoals is bewezenverklaard. Het hof betrekt daarbij
ook het feit dat de opdracht niet alleen was om zo snel mogelijk, maar ook zo veilig mogelijk
naar Bergeijk te gaan. Zoals verdachte heeft verklaard had hij te allen tijde een eigen
beslissingsruimte om te reageren op situaties waar op gereageerd moet worden, ook als in
een treintje werd gereden. En hij had binnen het kader van de gegeven opdracht ook de
plicht daartoe. Hij heeft die ruimte ten onrechte niet benut terwijl de plaatselijke
verkeerssituatie daartoe noopte.

Anders dan aangevoerd door het openbaar ministerie en/of de raadsman doet de
omstandigheid dat in een treintje/colonne werd gereden, gelet op het hiervoor overwogene,
niet af aan de bewezenverklaarde aanmerkelijke onvoorzichtigheid.

Dit geldt ook voor de aangevoerde omstandigheid dat de kruising door de sectiecommandant
werd geblokt, nog daargelaten dat door verdachte is verklaard dat blokken slechts een
signaalfunctie heeft en niet geschikt is om een kruising af te dichten voor ander verkeer.
Daarop heeft hij dus niet kunnen vertrouwen en ook niet vertrouwd.

Om dezelfde reden verwerpt het hof ook het verweer inhoudende dat verdachte heeft
gehandeld ter uitvoering van het bevoegd gegeven ambtelijk gegeven bevel.

Ook het gegeven dat kennelijk een praktijk was gegroeid om kruisingen als onderhavige met
een snelheid als voormeld over te steken, disculpeert vanwege het hiervoor overwogene
niet.

Hetzelfde geldt voor de door de raadsman aangevoerde omstandigheid dat drie voertuigen
van de collega's van verdachte de kruising vóór verdachte al met een vergelijkbare snelheid
hadden gepasseerd.

Door de raadsman is nog aangevoerd dat een blokvoertuig heeft te gelden als een
aanwijzing welke gaat boven de verkeersregels.

Voor die stelling is naar het oordeel van het hof geen steun te vinden in het recht. De
blokauto is een voorrangsvoertuig en niet gelijk te stellen met een verkeersregelaar. In dit
verband wijst het hof ook naar de hierboven opgenomen verklaring van verdachte die stelt
dat de bedoeling van blokken is dat verkeersdeelnemers er op worden geattendeerd dat er
iets gaande is op de kruising. Hij rept niet van een aanwijzing.

Door de raadsman is voorts aangevoerd dat de sectiecommandant [001] toen hij de ter
plaatse van het incident blokte zelf ook gebaren heeft gemaakt die zouden moeten worden
opgevat als een aanwijzing. Het gaat dan met name over de gebaren in de richting van de
bestuurder van de voorste scooter met daarop de getuige [betrokkene 2] . Deze verklaart
desgevraagd daarover het volgende: Ik zag dat die persoon een handgebaar naar mij
maakte.

Ik weet niet wat die persoon - een man - met het gebaar bedoelde te zeggen. Op grond van
deze verklaring merkt het hof het gebaar gemaakt door [001] niet aan als aanwijzing.
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3.4.1.

3.4.2.

3.3.

Daarvoor was het kennelijk te onduidelijk. Daarmee stelt het hof vast dat er dus ook geen
sprake is geweest van een aanwijzing in de richting van [slachtoffer] . Het hof betrekt
daarbij ook de verklaring van [001] ter zake waar hij zegt dat hij het idee had dat ook zij het
gebaar dat hij maakte heeft moeten zien, hoewel hij gefocust was op de jongen op de
scooter die naast haar stond. Dat vindt het hof onvoldoende om vast te stellen dat
[slachtoffer] het bedoelde gebaar daadwerkelijk heeft gezien of heeft moeten zien.

De raadsman heeft ook nog opgeworpen dat [slachtoffer] geheel onverwacht en in afwijking
van het overige verkeer de busbaan overstak, daarbij kennelijk afgeleid door haar mobiele
telefoon en dat de door het AT gevolgde procedure niet beducht was op dit scenario. Het hof
overweegt hieromtrent als volgt.

De getuige [betrokkene 3] heeft als getuige terzake verklaard als volgt: Ik zag dat zij,
(bedoeld wordt [slachtoffer] ) de smartphone van haar oor weghaalde en al rijdende in haar
linker jaszak wegstopte. Vervolgens zag ik dat het slachtoffer stil ging staan wachten voor
het verkeerslicht op die kruising. Ik heb gezien dat nadat het slachtoffer de smartphone had
weggestopt in haar jas zak deze niet meer heeft vast gehad. Ik zag namelijk dat ze op trok
vanaf het verkeerslicht en daarbij het stuur van haar scooter met twee handen vast hield.

Daarbij hield ze geen smartphone vast. Ze reed toen naar de vluchtheuvel aan de busbaan.

Zij wachtte met oversteken van de busbaan. Toen zag ik dat het slachtoffer optrok, althans
met haar scooter de busbaan opreed. Door verdachte is verklaard dat [slachtoffer] recht
voor zich uit bleef kijken toen ze de busbaan opreed. Uit deze verklaringen leidt het hof af
dat [slachtoffer] voordat ze de busbaan opreed, niet was afgeleid door haar smartphone.
Het door de raadsman opgeworpen scenario heeft zich niet voorgedaan.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen in samenhang en (tijds)verband bezien met
hetgeen uit de bewijsmiddelen naar voren komt, acht het hof bewezen dat in dit geval
sprake is van schuld zoals uitgewerkt onder het kopje 'Algemeen wettelijk kader' en mitsdien
zoals is bewezenverklaard.

Uit hetgeen de advocaat-generaal en de raadsman voor het overige nog naar voren hebben
gebracht, maar ook anderszins, zijn uit het onderzoek ter terechtzitting geen feiten of
omstandigheden naar voren gekomen, die zouden moeten leiden tot een andere oordelen
dan hiervoor gegeven."

Vooropgesteld moet worden dat in cassatie slechts kan worden onderzocht of de schuld aan het
verkeersongeval in de zin van art. 6 WVW 1994 - in het onderhavige geval het bewezenverklaarde
aanmerkelijk onvoorzichtig rijden - uit de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen kan worden
afgeleid. Daarbij komt het aan op het geheel van de gedragingen van de verdachte, de aard en de
ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval. Voorts verdient opmerking dat niet
reeds uit de ernst van de gevolgen van verkeersgedrag dat in strijd is met één of meer wettelijke
gedragsregels in het verkeer, kan worden afgeleid dat sprake is van schuld in vorenbedoelde zin
(vgl. HR 1 juni 2004, ECL:NL:HR:2004:AO5822).

Het Hof heeft blijkens zijn hiervoor onder 3.2.2 weergegeven overwegingen onder meer
vastgesteld dat de verdachte, terwijl het verkeerslicht in zijn richting rood licht uitstraalde,
over de busbaan een grote kruising is opgereden met een snelheid van ten minste 90 km/u,
waarbij alleen al de remweg even lang was als de gehele kruising, en in botsing is gekomen
met het slachtoffer dat van rechts op een snorfiets aankwam. Zodanig verkeersgedrag kan
in beginsel de gevolgtrekking dragen dat de verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig heeft
gereden en dat het verkeersongeval aan de schuld van de verdachte als bedoeld in art. 6
WVW 1994 te wijten is.

Dat kan in concreto anders zijn indien omstandigheden aannemelijk zijn geworden waaruit
volgt dat van schuld in vorenbedoelde zin niet kan worden gesproken. In dat verband heeft
het Hof onder meer vastgesteld dat de verdachte als lid van een arrestatieteam op instructie
van de sectiecommandant met spoed en in een 'treintje' c.q. colonne naar Bergeijk reed,
waarbij hij optische en geluidssignalen voerde en om die reden als bestuurder van een
voorrangsvoertuig mocht afwijken van de voorschriften gesteld in het RVV 1990. Maar het
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3.4.3.

3.5.

4.1.

4.2.

Hof heeft daarbij ook vastgesteld dat de betreffende instructie onder meer inhield dat niet
alleen zo snel mogelijk, maar ook zo veilig mogelijk gereden diende te worden, terwijl de
verdachte, ook als in een 'treintje' werd gereden, te allen tijde een eigen beslissingsruimte
had om te reageren op zich voordoende situaties, waarbij een rood verkeerslicht en een
kruispunt bijzondere aandachtspunten zijn. Daaraan heeft het Hof niet alleen de slotsom
verbonden dat er geen sprake is geweest van de uitvoering van een ambtelijk "bevel", maar
ook dat de door de verdachte gekozen uitvoering van de betreffende instructie, waarbij het
onder de gegeven omstandigheden onmogelijk was om adequaat te reageren op
onvoorziene of onberekenbare gedragingen van de andere weggebruikers, niet
proportioneel was.

Het oordeel van het Hof dat hetgeen hiervoor onder 3.4.2 is weergegeven, niet wezenlijk
afdoet aan de hiervoor onder 3.4.1 aangeduide gevolgtrekking dat de verdachte
aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gereden en het verkeersongeval aan de schuld van de
verdachte als bedoeld in art. 6 WVW 1994 te wijten is, geeft niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatting. Dat met feitelijke waarderingen samenhangende oordeel is evenmin
onbegrijpelijk.

De middelen falen.

Het middel klaagt dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM in de cassatiefase
is overschreden omdat de stukken te laat door het Hof zijn ingezonden.

Het middel is gegrond. Voorts doet de Hoge Raad uitspraak nadat meer dan twee jaren zijn
verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Een en ander brengt mee dat de redelijke
termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Gelet op de aan de verdachte
opgelegde taakstraf van tachtig uren, subsidiair veertig dagen hechtenis, 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.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma, V.
van den Brink, J.C.A.M. Claassens en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P.
Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 april 2019.

4 Beoordeling van het derde middel

5 Beslissing

131



Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 29-01-2019

Datum publicatie 06-02-2019

Zaaknummer 17/03628

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2019:660 

Rechtsgebieden Strafrecht
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Inhoudsindicatie
Conclusie plv. AG. Art. 6 WVW 1994 en art. 43 Sr. Cassatieberoep ingesteld
onder codenummer. Ontvankelijk? Verdachte is werkzaam binnen AOT.
Verkeersongeval met dodelijke afloop terwijl de verdachte in colonne reedt.
Sprake van schuld in de zin van aanmerkelijke onvoorzichtigheid o.g.v. art. 6
WVW 1994? Verweer bevoegd gegeven ambtelijk bevel terecht en voldoende
gemotiveerd verworpen? Strekt tot verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JWR 2019/14 met annotatie van Eekelen, C.J. van 

Conclusie

Nr. 17/03628
Zitting: 29 januari 2019

Mr. D.J.M.W. Paridaens
Conclusie inzake:
[verdachte]
ongevalsauto op […]

1.  De verdachte is bij arrest van 23 maart 2017 door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch wegens
“overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft
waardoor een ander wordt gedood” veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van tachtig uren,
indien niet naar behoren verricht te vervangen door veertig dagen hechtenis. Daarnaast heeft het
hof aan de verdachte een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van zes maanden
opgelegd. Tot slot heeft het hof de bewaring ten behoeve van de rechthebbende gelast van de
inbeslaggenomen snorfiets en personenauto.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. Th.J. Kelder, advocaat te 's-
Gravenhage, heeft drie middelen van cassatie voorgesteld.

De ontvankelijkheid van het cassatieberoep

3. Het gaat in deze zaak om een cassatieberoep dat blijkens de daarvan opgemaakte akte is gericht
tegen een ten laste van " [verdachte] ongevalsauto op […] " gewezen arrest, welk beroep is ingesteld
door een advocaat die heeft verklaard daartoe door " [verdachte] ongevalsauto op […] " bepaaldelijk
te zijn gevolmachtigd. De verdachte, lid van een arrestatieteam, is onder de codenaam [verdachte]
vervolgd. De stukken van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep bevatten slechts deze

ECLI:NL:PHR:2019:85

132



codenaam en niet de persoonsgegevens van de verdachte. In de cassatieprocedure is aan het dossier
echter een enveloppe van het Openbaar Ministerie (met daarop vertrouwelijk) toegevoegd, waaruit
blijkt dat de personalia van de verdachte zijn genoteerd op een kopie van de cassatieakte, zodat de
personalia van de verdachte bij de Hoge Raad bekend zijn.

4. De cassatieschriftuur verzoekt om een standpunt met betrekking tot de vraag of de
cassatieprocedure in gevallen als dit, waarbij de verdachte een afgeschermd lid van het Arrestatie- en
Ondersteuningsteam van de Nationale Politie betreft, de cassatieprocedure onder codenaam kan
plaatsvinden, omdat zowel de verdachte als de Nationale Politie een gerechtvaardigd belang hebben
bij het niet ‘uitlekken’ van de identiteit van de verdachte. Naar aanleiding daarvan merk ik het
navolgende op.

5. De Hoge Raad oordeelde op 27 februari 2001 dat uit de art. 449-452 Sv moet worden afgeleid dat
een verdachte te wiens laste een rechterlijke beslissing is gewezen waarin hij op andere wijze dan bij
name is aangeduid, geen rechtsmiddel tegen een einduitspraak kan aanwenden anders dan onder
bekendmaking van zijn persoonsgegevens1, welke gegevens vanzelfsprekend de ware
persoonsgegevens behoren te betreffen.2 Deze regel is nadien meermaals bevestigd door de Hoge
Raad.3 Het oordeel van de Hoge Raad is gegrond op de bezwaren die zijn verbonden aan de
berechting van personen die hun personalia weigeren op te geven.

6. In de zaak die leidde tot het arrest van 27 februari 2001 lag de vraag voor over de ontvankelijkheid
van een cassatieberoep dat blijkens de daarvan opgemaakte akte was gericht tegen een ten laste
van "NN" gewezen vonnis, welk beroep was ingesteld door een advocaat die had verklaard daartoe
door "NN" bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd. Tot dat moment was de Hoge Raad ervan uitgegaan dat
noch artikel 404 Sv noch enige andere wetsbepaling de eis stelt dat de appelakte de naam vermeldt
van degene namens wie het hoger beroep wordt ingesteld. Ook werd tot dat moment het standpunt
gehuldigd dat beginselen van behoorlijke procesorde zich er niet tegen verzetten dat degene die
onder een andere aanduiding dan zijn naam is veroordeeld onder diezelfde aanduiding hoger beroep
doet instellen, mits kan worden vastgesteld dat degene namens wie het beroep is ingesteld dezelfde
is als degene die daartoe gerechtigd was".4

7. De Hoge Raad ging in 2001 om en overwoog dat tegen het anoniem aanwenden van
rechtsmiddelen de volgende bezwaren zijn in te brengen:

“(i) een rechterlijke beslissing die is gewezen ten laste van een anonieme verdachte kan vaak niet
worden tenuitvoergelegd terwijl zij ook niet verwerkt kan worden in het justitiële
documentatieregister; dit betekent dat de overheid zich naar aanleiding van het ingestelde
rechtsmiddel inspanningen moet getroosten ten behoeve van de verdachte, terwijl deze in de regel
direct noch indirect de gevolgen ondervindt van de te zijnen laste gewezen uitspraak;

(ii) te dezen geldt evenzeer wat in verband met de verhulling door verdachten van hun identiteit is
opgemerkt in het Nader rapport van de regering naar aanleiding van het Advies van de Raad van
State inzake het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Wet van 24 maart 1993, Stb. 182 (anonieme
verdachte), te weten: "(b) Zij verkrijgen daarmede een niet [te] rechtvaardigen voorsprong op de
verdachten die wel tot een dergelijke medewerking bereid zijn of wier identiteit op een andere wijze
kan worden vastgesteld.(c) Het rechtsgevoel van de burger wordt aangetast, indien mensen (al te
gemakkelijk) hun gerechte straf kunnen ontlopen door in het geheel geen personalia op te geven"
(Kamerstukken II 1988-1989, 19 757, p. 2);

(iii) het anoniem aanwenden van aan burgers ten dienste staande rechtsmiddelen is op andere
rechtsgebieden verboden althans onbekend; in dat verband kan onder meer worden gewezen op

(1) art. 35, tweede lid aanhef en onder a, EVRM en art. 3 Facultatief Protocol bij het IVBPR voor wat
betreft klachten inzake de schending van in die verdragen gegarandeerde rechten,

(2) art. 6:5, eerste lid aanhef en onder a, Algemene wet bestuursrecht, art. 6, tweede lid, Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, en art. 12, derde lid aanhef en onder a,
Wet Nationale ombudsman, voor wat betreft bestuursrechtelijk getinte klachten;

(3) art. 343, eerste lid, art. 429o, eerste lid en art. 407, eerste lid, Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, voor wat betreft civielrechtelijke geschillen, waarbij opmerking verdient dat ingevolge
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art. 4, eerste lid aanhef en onder 12°, Rv in bepaalde gevallen anoniem kan worden gedagvaard, doch
dat de aldus gedagvaarde bij het instellen van een eis in reconventie of bij het aanwenden van een
rechtsmiddel zijn identiteit behoort bekend te maken.”5

Daarnaast overwoog de Hoge Raad:

“3.4. Voorts verdient opmerking dat als gevolg van de rechtsontwikkeling sedert het arrest van 1992
de positie van de benadeelde partij in het strafproces is versterkt en dat de ontneming van het
wederrechtelijk verkregen voordeel aan betekenis heeft gewonnen. Een rechterlijke beslissing waarin
hieraan recht wordt gedaan - al dan niet in de vorm van een daarop toegesneden maatregel - zal om
de hiervoor vermelde redenen dikwijls niet tenuitvoergelegd kunnen worden.

3.5. Het vorenstaande geeft de Hoge Raad aanleiding zijn eerder ingenomen standpunt in
heroverweging te nemen.

3.6. Vooropgesteld moet worden dat een verdachte niet gedwongen kan worden zijn
persoonsgegevens bekend te maken. Daarbij moet worden bedacht dat de sinds de invoering op 1
juni 1993 van de bij de onder 3.3 sub (ii) genoemde Wet vastgestelde artikelen 61a, 61b en 61c Sv
bestaande verplichting maatregelen ter identificatie te ondergaan, niet impliceert de verplichting
naam, geboortegegevens en woonplaats op te geven. Dat verhindert evenwel niet dat een verdachte
die gebruik maakt van die mogelijkheid, door het openbaar ministerie wordt vervolgd ter zake van het
feit waarvan hij wordt verdacht. Dit kan tot gevolg hebben dat een anonieme verdachte wordt
gedagvaard, indien zulks uit een oogpunt van rechtshandhaving aangewezen is, dat het vonnis wordt
gewezen ten laste van die anonieme verdachte en dat dit zo blijft indien de verdachte in dat vonnis
berust.”

8. Terug naar de onderhavige zaak. De verdachte is niet onder naam gedagvaard, maar onder
codenummer. In eerste aanleg heeft blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting van de
rechtbank van 20 maart 2015 de officier van justitie dit als volgt toegelicht:

“De officier van justitie voert aan:

Verdachte is niet onder naam gedagvaard maar onder codenummer. Verdachte was ten tijde van het
tenlastegelegde werkzaam binnen een arrestatie- en ondersteuningsteam (AOT) en is nu nog
werkzaam bij zo’n politieonderdeel. Leden van AOT’s verrichten werkzaamheden en schrijven hun
processen-verbaal onder een codenummer. Zij worden ingezet bij onder meer aanhoudingen van
vuurwapengevaarlijke personen en personen die zwaar geweld tegen anderen niet schuwen. Als
namen en andere persoonsgegevens van leden van het AOT bij die personen bekend zouden worden,
zou dat ernstige gevolgen kunnen hebben. Openbaarheid van die gegevens maken leden van AOT’s
vatbaar voor represailles en levert een afbreukrisico op voor betrokkene en levert
veiligheidsproblemen op voor overige leden van het team en voor burgers. Om deze zwaarwegende
redenen maken leden van AOT’s hun processen-verbaal op onder een codenummer. De wet staat dat
toe. In deze zaak wordt een lid van een AOT gedagvaard als verdachte. Het Wetboek van
Strafvordering biedt geen uitdrukkelijke regels voor deze situatie. Echter ook in deze zaak is het
veiligheidsbelang onverkort aanwezig. Bovendien geldt dat de politie in verband met deze zaak
concrete dreigementen heeft ontvangen. Ik verwijs daarvoor naar de brief van het openbaar
ministerie en de bijlagen.

In het belang van de veiligheid van verdachte en in het belang van de veiligheid van anderen is ervoor
gekozen verdachte te dagvaarden onder codenummer; het codenummer dat ook al is gebruikt bij het
onderzoek en de 12 Sv procedure bij het Gerechtshof.

Verdachte is niet gehouden persoonsgegevens bekend te maken. De identiteit van deze verdachte is
in beperkte mate bekend zodat bij een mogelijke veroordeling het vonnis kan worden geëxecuteerd
en eventueel een aantekening in de justitiële documentatie kan worden opgenomen. Dagvaarden
onder nummer strijdt niet met de openbaarheid van de zitting.

Het openbaar ministerie heeft er over nagedachte op welke wijze de rechtbank de identiteit van
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verdachte kan vaststellen. Daarom is de teamleider van het AOT-Zuid, de heer [betrokkene 1] ,
aanwezig om als getuige te verklaren dat verdachte ten tijde van het tenlastegelegde werkzaam was
en betrokken was bij het onderhavige verkeersongeval. Daardoor wordt voldoende gewaarborgd dat
de juiste persoon voor de rechtbank is verschenen.

De voorzitter:

De personalia van verdachte zijn bij de rechtbank niet bekend. De rechtbank zal in dit bijzondere geval
met het oog op de werkzaamheden van verdachte en de daarmee samenhangende veiligheidsrisico’s
bij bekend worden van zijn personalia, zoals door de officier van justitie geschetst, op een andere
wijze dan gebruikelijk de identiteit vaststellen. De wet sluit dat niet uit. Het gaat er om dat
vastgesteld moet worden dat de juiste man wordt berecht.

Op de vragen van de voorzitter antwoordt de verdachte:

Ik ben de op de dagvaarding genoemde [verdachte] .

Ik ben lid van het aanhoudings- en ondersteuningsteam-Zuid.

Ik was op 15 maart 2013 omstreeks 13:00 uur onderweg als lid van het AOT naar een incident in
Bergeijk

Ik was op 15 maart 2013 omstreeks 13:00 uur de bestuurder van de auto die een aanrijding had met
een scooter op de Noord-Brabantlaan te Eindhoven.

De voorzitter doet de verschenen getuige [betrokkene 1] voor de rechtbank verschijnen. Deze doet
daarop op de vragen van de voorzitter opgave omtrent naam, voornamen, geboortedatum, woon-
en/of verblijfplaats en beroep, zoals hierna is vermeld en verklaart geen bloed- of aanverwant van
verdachte te zijn.

De voorzitter stelt de identiteit van de getuige vast op de wijze, bedoeld in artikel 27a, eerste lid,
eerste volzin, van het Wetboek van Strafvordering

De voorzitter beëdigt vervolgens op de bij de wet voorgeschreven wijze de getuige [betrokkene 1]
dat hij de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. De getuige legt de eed af.

De getuige [betrokkene 1] , verklaart als volgt:

(..)

Ik ken de verdachte [verdachte] als collega en uit hoofde van mijn functie als teamleider. Verdachte is
lid van het AOT-Zuid. De personalia van verdachte zijn bij mij bekend en bij de administratie van de
politie. Verdachte maakte op 15 maart 2013 deel uit van het team dat in verband met een incident
onderweg was van de Mathildelaan in Eindhoven naar Bergeijk. Verdachte was de bestuurder van de
auto die op 15 maart 2013 omstreeks 13:00 uur een aanrijding had op de Noord-Brabantlaan te
Eindhoven op de kruising met de Welschapsedijk en Zeelsterlaan. Ik heb die kennis van verdachte die
het mij verteld heeft, en de collega’s die bij de zaak betrokken waren hebben mij dat verteld.

De rechtbank acht de identiteit van verdachte hiermee voldoende vastgesteld.”

9. Tegen het veroordelende vonnis van de rechtbank dat is gewezen tegen [verdachte] hebben zowel
de verdachte (onder dezelfde codenaam) als het openbaar ministerie hoger beroep ingesteld. Ook het
hof heeft arrest gewezen tegen de verdachte onder zijn codenaam [verdachte] .

10. Uit de stukken van het geding blijkt niet dat in eerste aanleg of in hoger beroep op enig moment
vanuit de zijde van de slachtoffers bezwaar is gemaakt tegen de aanduiding van de verdachte met
een codenummer.

11. Ten aanzien van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep rijst nu de vraag of de verdachte in
een geval als in de onderhavige zaak beschouwd moet worden als een verdachte die weigert zijn
personalia op te geven en wordt vervolgd als NN. Er zijn goede redenen om deze vraag ontkennend
te beantwoorden. Vastgesteld kan worden dat belangrijke argumenten die aan het standpunt van de
Hoge Raad sinds 2001 ten grondslag hebben gelegen, in deze zaak niet opgaan. De officier van
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justitie heeft ter terechtzitting van de rechtbank immers naar voren gebracht dat de identiteit van
deze verdachte in beperkte mate bekend is, zodat bij een mogelijke veroordeling het vonnis kan
worden geëxecuteerd en eventueel een aantekening in de justitiële documentatie kan worden
opgenomen. Voorts is er een zwaarwegend veiligheidsbelang om de identiteit van de verdachte, als lid
van een arrestatieteam, af te schermen. Onder deze omstandigheden, waarin mag worden
verondersteld dat bij een strafrechtelijke veroordeling de persoonsgegevens van de veroordeelde
door de justitiële autoriteiten eenvoudig volledig te achterhalen zijn, is er voldoende reden om de
verdachte ontvankelijk te verklaren in zijn cassatieberoep, ook zonder dat zijn persoonsgegevens bij
het instellen van het rechtsmiddel (al dan niet vertrouwelijk) bekend worden gemaakt.

12. Hoe dan ook is de verdachte in de onderhavige zaak, nu hij zijn persoonsgegevens bij het
instellen van het rechtsmiddel heeft verstrekt, ontvankelijk in zijn cassatieberoep. Daarmee kom ik toe
aan een bespreking van de ingediende middelen.

13. Het eerste middel keert zich tegen de verwerping van het door de verdediging in hoger beroep
gevoerde verweer dat geen sprake is van ‘schuld’ (in de zin van aanmerkelijke onvoorzichtigheid) op
grond van artikel 6 WVW en de bewezenverklaring van ‘aan zijn schuld te wijten’ en ‘aanmerkelijk
onvoorzichtig te rijden’.

14. Het hof heeft ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

“hij op 15 maart 2013 te Eindhoven als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een
motorrijtuig (een personenauto van het merk BMW), daarmede rijdende over de weg, namelijk de
Noord-Brabantlaan, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval
heeft plaatsgevonden door aanmerkelijk onvoorzichtig te rijden, immers heeft hij met dat door hem
bestuurde voertuig:

- over de busbaan gereden en

- met een ter plekke te hoge snelheid gereden en

- het kruispunt van de Noord-Brabantlaan en de Welschapsedijk genaderd, zonder zijn snelheid
zodanig te regelen dat hij in staat was om zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand
waarover deze vrij was

waardoor een aanrijding tussen het door het verdachte bestuurde voertuig en de snorfiets met
daarop [slachtoffer] is ontstaan, waardoor een ander (genaamd [slachtoffer] werd gedood.”

15. Namens de verdachte is ter terechtzitting betoogd dat de verdachte van hetgeen hem verweten
wordt, moet worden vrijgesproken en daarvoor heeft de verdediging (verkort weergegeven)6 het
volgende aangevoerd:

“1. primair dat verdachte niet de voor hem geldende normen heeft geschonden. Hij heeft gereden op
de wijze zoals is voorgeschreven en op grond van wat hem is aangeleerd. Voorts is verdachte
oplettend geweest en heeft hij steeds de verkeersveiligheid in acht genomen bij het oversteken van
het kruispunt. Aldus kan niet worden bewezen dat verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig heeft
gereden;

2. subsidiair dat verdachte handelde conform een aan hem opgedragen opdracht van de
sectiecommandant [001] , die bepaalt op welke wijze er moet worden gereden. Aldus gold voor
verdachte een specifiek normenkader en binnen dat kader heeft verdachte alles gedaan wat binnen
zijn mogelijkheden lag. Aldus kon in de gegeven omstandigheden niet van verdachte worden verwacht
dat hij een normschending kon voorkomen;

3. meer subsidiair dat verdachte heeft voldaan aan de aanwijzing van sectiecommandant [001] om met
aanzienlijke snelheid naar Bergeijk te rijden, wat met zich meebrengt dat verdachte de normen van de
Brancherichtlijn en het RVV mocht overtreden. Aldus heeft verdachte het ten laste gelegde begaan ter
uitvoering van een ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag ex artikel 43 van het
Wetboek van Strafrecht.”

16. De bewezenverklaring van het hof steunt op 15 bewijsmiddelen7 en de navolgende bijzondere
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bewijsoverwegingen:

“i. Feiten en omstandigheden

Uit de gebezigde bewijsmiddelen komt het volgende naar voren:

■ Op 15 maart 2013 kreeg het AOT Zuid van de sectiecommandant [001] de opdracht om met spoed
en rijdend in een treintje c.q. colonne naar Bergeijk te rijden. Dat impliceerde volgens de
sectiecommandant, dat mocht worden afgeweken van na te noemen Brancherichtlijn. Er was een extra
omstandigheid die dat in dit geval noodzakelijk maakte. Er was sprake van een psychisch verwarde
man met een vuurwapen die aangegeven had collega’s in het blauw (het hof begrijpt: geüniformeerde
politie) neer te schieten;

■ Verdachte was op 15 maart 2013, omstreeks 13.00 uur, als lid van het AOT Zuid met de auto
onderweg naar Bergeijk. Hij reed over de busbaan op de Noord- Brabantlaan komend vanuit
Eindhoven en gaande in de richting van Veldhoven en naderde de kruising van de Noord-Brabantlaan
met de Welschapsedijk/ Zeelsterstraat (de ongevalskruising);

■ Op de ongevalskruising wordt de Noord-Brabantlaan bezien van uit de rijrichting van verdachte
gekruist door een oversteekplaats voor voetgangers, een fietspad, de rijbaan van de Welschapsedijk
naar de Zeelsterstraat, een fietspad en weer een oversteekplaats voor voetgangers. De breedte van
de kruising gezien van uit de rijrichting van verdachte is, gemeten van af de eerste oversteekplaats
voor voetgangers tot en met de tweede oversteekplaats voor voetgangers, ongeveer 37 meter. De
oversteekplaatsen bieden ruimte voor twee (snor)fïetsers naast elkaar;

■ Dat verdachte bekend was met de kruising van de Noord-Brabantlaan met de
Welschapsedijk/Zeelsterstraat;

■ Kort voor het ongeval had de sectiecommandant [001] zijn voertuig, het derde voertuig in de
colonne, opgesteld op de Noord-Brabantlaan tussen de busbaan en de rijbaan, gericht in de richting
van Veldhoven, ter hoogte van de fietsoversteekplaats gelegen tussen de rijbaan en de busbaan;

■ Verdachte zag dat voertuig met AOT-lid [002] , die achter [001] en voor verdachte reed, het voertuig
van [001] passeerde. Verdachte reed op enige afstand met zijn voertuig achter het voertuig van
[002];

■ Toen verdachte het kruispunt naderde zag hij dat de sectiecommandant ([001]) zijn auto aan de
rechterkant liet stoppen om te blokken. Verdachte zag dat de voor hem rijdende [002] de auto van
[001] passeerde. Verdachte zag het overige verkeer stilstaan. Gekomen op een afstand van ongeveer
50 meter van de kruising zag verdachte dat aan de (voor hem) rechterzijde voorbij het voertuig van
[001] een persoon op een scooter aanstalten maken om op te trekken. Verdachte heeft daar op
gereageerd naar hij denkt door het gaspedaal los te laten. Toen verdachte zag dat de scooter direct
remde heeft hij weer gas bijgegeven. Gekomen op het kruisingsvlak en ter hoogte van de auto van
[001] zag verdachte vanuit zijn ooghoek een meisje van rechts op een scooter aankomen. Hij had het
meisje niet eerder gezien. Verdachte remde en stuurde naar links, maar raakte het meisje met de
rechtervoorzijde van zijn voertuig. Hij kon haar niet meer ontwijken. Verdachte heeft het rode
verkeerslicht op de busbaan niet gezien omdat hij zijn aandacht zo had gericht op het verkeer en
weet niet met welke snelheid hij over de busbaan en de kruising is gereden. Hij wist wel van het
verkeerslicht ter plaatse. Met betrekking tot het blokken heeft verdachte verklaard dat de bedoeling er
van is dat verkeersdeelnemers er op worden geattendeerd dat er iets gaande is op de kruising, en
dat het een illusie om te denken dat met één voertuig een kruising kan worden afgeblokt zodanig dat
er geen enkel verkeer meer kan rijden;

■ Ten gevolge van voornoemde aanrijding is de bestuurster van de aangereden scooter [slachtoffer]
overleden ;

■ De snelheid van de door verdachte bestuurde auto heeft op de kruising, kort voor de aanrijding
tenminste 90 km per uur (op een afstand van 15 tot 6 meter van de aanrijding tussen de 90 en 100
km/u) bedragen. Bij het naderen van de kruising lag die snelheid hoger;

■ Bij het naderen van de kruising was er verkeersaanbod vanuit verschillende richtingen. Het verkeer
op de kruising werd toen geregeld door verkeerslichten die in werking waren. Toen het verkeerslicht
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op de busbaan in de richting van verdachte rood licht uitstraalde, straalde het verkeerslicht voor
[slachtoffer] groen licht uit;

■ De remafstand van het voertuig van verdachte ter plaatse van het ongeval bedroeg ongeveer 35
meter (ongeveer de breedte van de kruising). Bij een snelheid van 90 km/u legt een voertuig een
afstand van (90/3,6=) 25 meter per seconde. Rekening houdend met ongeveer 1 seconde reactietijd
heeft een bestuurder in dat geval reeds circa 25 meter afgelegd alvorens hij begint met remmen;

■ Verdachte was ten tijde van het incident op de hoogte van de inhoud van de Brancherichtlijn en het
Protocol en had specialistische rijopleidingen gevolgd waarin genoemde richtlijn als uitgangspunt
diende;

■ Volgens verdachte had hij te allen tijde, dus ook ten tijde van het incident, de beslissingsruimte om
als bestuurder te reageren op onverwachte situaties of op situaties waar op gereageerd moest
worden, ook als in een treintje of colonne werd gereden;

■ Verdachte heeft verklaard dat op die bewuste dag (door het AOT) werd gereden zoals hij altijd reed;

■ Desgevraagd heeft de getuige [003] , ten tijde van het incident teamleider van AOT Zuid, verklaard
dat ondanks dat van de Brancherichtlijn mag worden afgeweken extra moet worden opgelet bij de
aandachtspunten die in die richtlijn zijn genoemd, zoals het rode verkeerslicht en kruispunten.

ii. Algemeen wettelijk kader

Artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994

Voor overtreding van artikel 6 WVW moet uit de bewijsmiddelen kunnen worden afgeleid dat
verdachte schuld heeft gehad aan het verkeersongeval, in dit geval dat verdachte aanmerkelijk
onvoorzichtig en/of aanmerkelijk onoplettend heeft gereden. Daarbij komt het aan op het geheel van
gedragingen van verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van het
geval. Dat brengt mee dat niet in zijn algemeenheid valt aan te geven of één verkeersovertreding
voldoende kan zijn voor de bewezenverklaring van schuld in de zin van even bedoelde bepaling.
Daarvoor zijn immers verschillende factoren van belang, zoals de aard en de concrete ernst van de
verkeersovertreding en de omstandigheden waaronder die overtreding is begaan. Uit de ernst van de
gevolgen van verkeersgedrag dat in strijd is met één of meer wettelijke gedragsregels in het verkeer
kan niet reeds worden afgeleid dat sprake is van schuld in even bedoelde zin. Ook een enkele
onoplettendheid zonder bijkomende omstandigheden kan niet zonder meer leiden tot het oordeel dat
aanmerkelijk onoplettend is gehandeld.

iii. Specifiek wettelijk kader

Voor verdachte, als bestuurder van een personenauto van het Aanhoudings- en OndersteuningsTeam
Zuid van de politie (AOT), golden op 15 maart 2013 - naast de voorschriften in de WVW en het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV) - de voorschriften die, voor zover
hier van belang, zijn opgenomen in de navolgende regelingen:

■ de Regeling optische en geluidssignalen 2009 (hierna: de Regeling);

■ de Landelijk Brancherichtlijn Verkeer Politie d.d. 29 maart 2011 (hierna: de Brancherichtlijn);

■ het Protocol Brancherichtlijn Verkeer gebruik optische en geluidssignalen dienstvoertuigen
bijzondere eenheden (hierna: het Protocol).

In artikel 1 van het RW is bepaald dat een voorrangsvoertuig een motorvoertuig is dat optische en
geluidssignalen voert als bedoeld in artikel 29 van het RVV.

Artikel 29 van het RW bepaalt onder meer dat bestuurder van een motorvoertuig in gebruik bij de
politie een blauw zwaai-, flits- of knipperlicht en een tweetonige hoorn voeren om kenbaar te maken
dat zij een dringende taak vervullen.

Artikel 91 RW bepaalt dat de bestuurders van voorrangsvoertuigen als bedoeld in artikel 1 RW
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bevoegd zijn af te wijken van alle voorschriften van het RW, voor zover de uitoefening van hun taak dit
vereist.

In artikel 2 van de Regeling is bepaald dat slechts in drie gevallen sprake kan zijn van een dringende
taak als bedoeld in artikel 29 RW:

a. een voor de mens levensbedreigende situatie die directe hulp van de betrokken
hulpverleningsdiensten vergt;

b. het voorkomen van een voor de mens levensbedreigende situatie of een situatie waarin ernstige
schade aan gebouwen of goederen ontstaat;

c. een ernstige verstoring van de openbare orde, waar een directe en snelle inzet noodzakelijk is.

Op grond van artikel 3 van de Regeling dient de politie een richtlijn op te stellen met betrekking tot de
werkzaamheden en omstandigheden waarin van de optische en geluidssignalen gebruik mag worden
gemaakt. Voorts is in de regeling bepaald dat in die richtlijn ten aanzien van de bestuurder van het
voorrangsvoertuig onder meer de volgende eis geldt:

“Het negeren van een rood stoplicht gebeurt met een snelheid van maximaal 20 km per uur. ”

In 2011 is de Brancherichtlijn opgesteld, die moet worden gezien als de maximaal toelaatbare grens
voor het rijden met de algemene ontheffing van de bepalingen van het RVV voor motorvoertuigen die
rijden met optische en geluidssignalen (en dus voorrangsvoertuigen in de zin van het RVV). Daarin
wordt (onder meer) vermeld:

“De bestuurder van een voorrangsvoertuig blijft steeds strafrechtelijk verantwoordelijk voor zijn eigen
beslissingen en rijgedrag. Het gebruik van de optische en geluidssignalen rechtvaardigt niet dat het overige
verkeer in gevaar wordt of kan worden gebracht of onnodig wordt gehinderd. ”

Voorts wordt onder het kopje ‘Gedragscode bestuurder van voertuigen’ (onder meer) vermeld:

“Motorvoertuigen met optische en geluidssignalen verstoren het normale verkeersbeeld. De bestuurder van
een voorrangsvoertuig dient zich dus bewust te zijn van het feit dat de reactie van overige weggebruikers
een onvoorspelbare factor is. ” en

“Het afwijken van algemeen geldende verkeersregels en gedragsnormen gebeurt restrictief en alleen indien
daartoe voldoende noodzaak bestaat. ” en

“De bestuurder van een voorrangsvoertuig dient zich bewust te zijn van zijn bijzondere positie en
verantwoordelijkheden. De optische en geluidssignalen worden gebruikt als vraag om medewerking van
andere weggebruikers en niet als breekijzer. De bestuurder moet zich rekenschap geven van de
mogelijkheid dat andere weggebruikers hem niet horen en/of zien, dan wel zijn richting en/of snelheid niet
goed kunnen inschatten. Dit betekent dat er rekening gehouden dient te worden met onvoorziene of
onberekenbare reacties van andere weggebruikers. Het algehele rijgedrag van de bestuurder van het
voorrangsvoertuig dient beheerst te zijn. ”

Specifiek ten aanzien van kruispunten wordt vermeld:

“Het naderen en oversteken van kruispunten gebeurt met aangepaste snelheid. Bij het oprijden van het
kruisingsvlak dient de bestuurder van het voorrangsvoertuig ervan uit te gaan dat andere weggebruikers
hem niet hebben opgemerkt en hem dus mogelijk niet voor laten gaan. Daarom wordt zo nodig gestopt. ”

“Het negeren van een rood verkeerslicht gebeurt met een snelheid van maximaal 20 km per uur. ”

Tenslotte vermeldt de Brancherichtlijn:

“In het kader van de uitoefening van de politietaak is het de individuele politieambtenaar in bijzondere
situaties toegestaan om af te wijken van de normen gesteld in de brancherichtlijn. Deze bevoegdheid tot
afwijking geldt voor alle politieambtenaren, specialistisch of niet-specialistisch. (...)

De betrokken politieambtenaar blijft eindverantwoordelijk voor afwijking van de brancherichtlijn. Van de
verplichting tot melding vooraf aan de meldkamer zijn vrijgesteld: arrestatieteams (...). ”

In het Protocol is opgenomen, dat uitsluitend in opdracht of met toestemming van de
(sectie)commandant het de individuele medewerker is toegestaan om van de Brancherichtlijn af te
wijken. Ook in dit protocol is vermeld:

“De bestuurder van een dienstvoertuig blijft steeds strafrechtelijk verantwoordelijk voor zijn eigen
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beslissingen en rijgedrag”.

Verdachte heeft over de inhoud van de aan hem gegeven opdracht op 15 maart 2013 ter
terechtzitting in hoger beroep op 24 mei 2016 het volgende verklaard:

“De opdracht voor het AOT die dag luidde dat we met spoed naar Bergeijk moesten, omdat daar een
gestoorde man was die in het bezit was van een vuurwapen en die dreigde iedereen neer te schieten. Met
'spoed’ wordt in dat geval bedoeld dat we ons zo snel en veilig mogelijk naar de plaats begeven waar het te
doen is. Er werd tevens gezegd dat we in een treintje zouden rijden. (...) Het is (...) zo dat in de instructie
‘spoed’ de toestemming om af te wijken van de Brancherichtlijn is inbegrepen. ”

iv. De bevoegdheid van verdachte om af te wijken van de richtlijn

Verdachte bestuurde een voorrangsvoertuig en voerde optische- en geluidssignalen, omdat hij een
dringende taak vervulde. Immers, er was sprake van “een voor de mens levensbedreigende situatie die
direct hulp van de betrokken hulpverleningsdiensten vergt", te weten een man die in Bergeijk dreigde
één of meer personen met een vuurwapen neer te schieten. Vanwege het feit dat verdachte een
voorrangsvoertuig bestuurde, mocht hij afwijken van de voorschriften gesteld in het RW.

Voor verdachte golden de voorschriften die zijn gesteld in de Brancherichtlijn, maar gelet op de
instructie van zijn sectiecommandant [001] om met spoed naar Bergeijk te rijden en omdat naar het
oordeel van het hof - anders dan de rechtbank - hier voor verdachte, gelet op zijn opdracht ook
sprake was van een bijzondere situatie, mocht verdachte eveneens afwijken van de voorschriften
gesteld in de Brancherichtlijn. Door de sectiecommandant is uitgelegd waarom sprake was van een
bijzondere situatie, op grond waarvan mocht worden afgeweken van die richtlijn.

Dit neemt niet weg dat verdachte, ondanks de voor hem geldende afwijkingsbevoegdheid, steeds
strafrechtelijk verantwoordelijk bleef voor zijn eigen beslissingen en rijgedrag, zoals vermeld in de
Brancherichtlijn en het Protocol. Die verantwoordelijkheid wordt naar het oordeel van het hof
voortdurend bepaald door de plaatselijke verkeerssituatie.

V. De beoordeling

Het hof ziet zich thans gesteld voor de vraag aan welke normen verdachte zich had te houden,
gegeven de situatie dat hij mocht afwijken van de Brancherichtlijn, en of deze ten tijde van het
incident kenbaar waren, daarbij betrokken de aan hem gegeven opdracht om zo snel en zo veilig naar
Bergeijk te gaan en of die normen onder de gegeven omstandigheden zodanig zijn overschreden dat
dit schuld in de zin van artikel 6 WVW oplevert.

Het hof overweegt ter zake als volgt.

In de Brancherichtlijn zijn naar het oordeel van het hof aandachtspunten opgenomen die gelet op de
aard en de inhoud ervan, naar het oordeel van het hof ook hebben te gelden voor degene die mag
afwijken van de Brancherichtlijn. Het gaat hierbij met name om de volgende overwegingen.

“Motorvoertuigen met optische en geluidssignalen verstoren het normale verkeersbeeld. De
bestuurder van een voorrangsvoertuig dient zich dus bewust te zijn van het feit dat de reactie van
overige weggebruikers een onvoorspelbare factor is.” en

“De bestuurder van een voorrangsvoertuig dient zich bewust te zijn van zijn bijzondere positie en
verantwoordelijkheden. De optische en geluidssignalen worden gebruikt als vraag om medewerking
van andere weggebruikers en niet als breekijzer. De bestuurder moet zich rekenschap geven van de
mogelijkheid dat andere weggebruikers hem niet horen en/of zien, dan wel zijn richting en/of snelheid
niet goed kunnen inschatten. Dit betekent dat er rekening gehouden dient te worden met
onvoorziene of onberekenbare reacties van andere weggebruikers.” en

“Bij het oprijden van het kruisingsvlak dient de bestuurder van het voorrangsvoertuig ervan uit te
gaan dat andere weggebruikers hem niet hebben opgemerkt en hem dus mogelijk niet voor laten
gaan.”

Ook een verkeerslicht dat rood licht uitstraalt is zo’n aandachtspunt.

140



Verdachte kende deze aandachtspunten ten tijde van het incident.

Dat het hier gaat om aandachtspunten die ook gelden voor diegenen die mogen afwijken van de
Brancherichtlijn, wordt bevestigd door de toenmalige teamleider AOT Zuid, [003] , zoals hiervoor onder
het kopje ‘Feiten en omstandigheden’ is aangegeven. Indien deze aandachtspunten zich voordoen
verhogen die naar het oordeel van het hof de zorgplicht van de betrokken bestuurder. In casu waren
genoemde aandachtspunten aan de orde. Verdachte, een ervaren politieambtenaar aan wie ter zake
hoge eisen gesteld mogen worden, naderde een grote kruising, met verkeersaanbod uit diverse
richtingen. Er waren meerdere banen voor kruisend verkeer. Verdachte had dus rekening te houden
met onvoorziene of onberekenbare reacties van andere weggebruikers. Daarbij komt dat de kruising
werd geregeld door verkeerslichten en dat het verkeerslicht op de busbaan in de richting van
verdachte rood licht uitstraalde, hetgeen de kans op in beweging komen van kruisend verkeer
vergrootte. Verdachte heeft het verkeerslicht echter niet waargenomen, omdat zijn aandacht zo was
gericht op het overige verkeer. Daardoor heeft hij dit aandachtspunt gemist. Ook reed verdachte over
de busbaan, een plaats waar het overige verkeer hem niet hoefde te verwachten. Direct langs deze
busbaan stond de persoon met de scooter die even optrok maar meteen weer remde. De rechts naast
deze persoon staande snorfiets met daar op [slachtoffer] heeft verdachte pas gezien toen zij ook
optrok. Gelet op de ruimte die er ter plaatse was voor een dubbele opstelling van (snor)fietsers had
verdachte ook daar rekening moeten houden met onvoorzien en onvoorspelbaar gedrag, zoals zich
dat ook heeft voorgedaan. Verdacht kende immers de kruising.

Verdachte is de kruising genaderd en opgereden met een snelheid van tenminste 90 km/u, waarbij
alleen al de remweg (gemeten remsporen waren plus minus 35 meter) ongeveer even lang was als de
gehele kruising (37 meter), nog los van afstand die wordt afgelegd in de reactietijd voor het remmen.

Onder de gegeven omstandigheden was het naar het oordeel van het hof onmogelijk om adequaat te
reageren op onvoorziene of onberekenbare gedragingen van de in het geding zijnde andere
weggebruikers. Daarom acht het hof het de kruising naderen en oprijden met genoemde snelheid
onder de gegeven omstandigheden disproportioneel, zodanig dat dit oplevert aanmerkelijke
onvoorzichtigheid zoals is bewezenverklaard. Het hof betrekt daarbij ook het feit dat de opdracht niet
alleen was om zo snel mogelijk, maar ook zo veilig mogelijk naar Bergeijk te gaan. Zoals verdachte
heeft verklaard had hij te allen tijde een eigen beslissingsruimte om te reageren op situaties waar op
gereageerd moet worden, ook als in een treintje werd gereden. En hij had binnen het kader van de
gegeven opdracht ook de plicht daartoe. Hij heeft die ruimte ten onrechte niet benut terwijl de
plaatselijke verkeerssituatie daartoe noopte.

Anders dan aangevoerd door het openbaar ministerie en/of de raadsman doet de omstandigheid dat
in een treintje/colonne werd gereden, gelet op het hiervoor overwogene, niet af aan de
bewezenverklaarde aanmerkelijke onvoorzichtigheid.

Dit geldt ook voor de aangevoerde omstandigheid dat de kruising door de sectiecommandant werd
geblokt, nog daargelaten dat door verdachte is verklaard dat blokken slechts een signaalfunctie heeft
en niet geschikt is om een kruising af te dichten voor ander verkeer. Daarop heeft hij dus niet kunnen
vertrouwen en ook niet vertrouwd.

Om dezelfde reden verwerpt het hof ook het verweer inhoudende dat verdachte heeft gehandeld ter
uitvoering van het bevoegd gegeven ambtelijk gegeven bevel.

Ook het gegeven dat kennelijk een praktijk was gegroeid om kruisingen als onderhavige met een
snelheid als voormeld over te steken, disculpeert vanwege het hiervoor overwogene niet.

Hetzelfde geldt voor de door de raadsman aangevoerde omstandigheid dat

drie voertuigen van de collega’s van verdachte de kruising vóór verdachte al met een vergelijkbare
snelheid hadden gepasseerd.

Door de raadsman is nog aangevoerd dat een blokvoertuig heeft te gelden als een aanwijzing welke
gaat boven de verkeersregels.

Voor die stelling is naar het oordeel van het hof geen steun te vinden in het recht. De blokauto is een
voorrangsvoertuig en niet gelijk te stellen met een verkeersregelaar. In dit verband wijst het hof ook
naar de hierboven opgenomen verklaring van verdachte die stelt dat de bedoeling van blokken is dat
verkeersdeelnemers er op worden geattendeerd dat er iets gaande is op de kruising. Hij rept niet van
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een aanwijzing.

Door de raadsman is voorts aangevoerd dat de sectiecommandant [001] toen hij de ter plaatse van
het incident blokte zelf ook gebaren heeft gemaakt die zouden moeten worden opgevat als een
aanwijzing. Het gaat dan met name over de gebaren in de richting van de bestuurder van de voorste
scooter met daarop de getuige [betrokkene 2] . Deze verklaart desgevraagd daarover het volgende:
Ik zag dat die persoon een handgebaar naar mij maakte. Ik weet niet wat die persoon - een man -
met het gebaar bedoelde te zeggen. Op grond van deze verklaring merkt het hof het gebaar gemaakt
door [001] niet aan als aanwijzing. Daarvoor was het kennelijk te onduidelijk. Daarmee stelt het hof
vast dat er dus ook geen sprake is geweest van een aanwijzing in de richting van [slachtoffer] . Het
hof betrekt daarbij ook de verklaring van [001] ter zake waar hij zegt dat hij het idee had dat ook zij
het gebaar dat hij maakte heeft moeten zien, hoewel hij gefocust was op de jongen op de scooter die
naast haar stond. Dat vindt het hof onvoldoende om vast te stellen dat [slachtoffer] het bedoelde
gebaar daadwerkelijk heeft gezien of heeft moeten zien.

De raadsman heeft ook nog opgeworpen dat [slachtoffer] geheel onverwacht en in afwijking van het
overige verkeer de busbaan overstak, daarbij kennelijk afgeleid door haar mobiele telefoon en dat de
door het AT gevolgde procedure niet beducht was op dit scenario. Het hof overweegt hieromtrent als
volgt.

De getuige [betrokkene 3] heeft als getuige terzake verklaard als volgt: Ik zag dat zij, (bedoeld wordt
[slachtoffer] ) de smartphone van haar oor weghaalde en al rijdende in haar linker jaszak wegstopte.
Vervolgens zag ik dat het slachtoffer stil ging staan wachten voor het verkeerslicht op die kruising. Ik
heb gezien dat nadat het slachtoffer de smartphone had weggestopt in haar jas zak deze niet meer
heeft vast gehad. Ik zag namelijk dat ze op trok vanaf het verkeerslicht en daarbij het stuur van haar
scooter met twee handen vast hield. Daarbij hield ze geen smartphone vast. Ze reed toen naar de
vluchtheuvel aan de busbaan.

Zij wachtte met oversteken van de busbaan. Toen zag ik dat het slachtoffer optrok, althans met haar
scooter de busbaan opreed. Door verdachte is verklaard dat [slachtoffer] recht voor zich uit bleef
kijken toen ze de busbaan opreed. Uit deze verklaringen leidt het hof af dat [slachtoffer] voordat ze
de busbaan opreed, niet was afgeleid door haar smartphone. Het door de raadsman opgeworpen
scenario heeft zich niet voorgedaan.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen in samenhang en (tijds)verband bezien met hetgeen uit
de bewijsmiddelen naar voren komt, acht het hof bewezen dat in dit geval sprake is van schuld zoals
uitgewerkt onder het kopje ‘Algemeen wettelijk kader’ en mitsdien zoals is bewezenverklaard.

Uit hetgeen de advocaat-generaal en de raadsman voor het overige nog naar voren hebben gebracht,
maar ook anderszins, zijn uit het onderzoek ter terechtzitting geen feiten of omstandigheden naar
voren gekomen, die zouden moeten leiden tot een andere oordelen dan hiervoor gegeven.”

17. Vooropgesteld moet worden dat in cassatie slechts kan worden onderzocht of de schuld aan het
verkeersongeval in de zin van artikel 6 WVW 1994 - in het onderhavige geval het bewezenverklaarde
aanmerkelijk onvoorzichtig handelen - uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen kan worden
afgeleid. Daarbij komt het aan op het geheel van de gedragingen van de verdachte, de aard en de
ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval. Voorts verdient opmerking dat niet reeds
uit de ernst van de gevolgen van verkeersgedrag dat in strijd is met één of meer wettelijke
gedragsregels in het verkeer, kan worden afgeleid dat sprake is van schuld in vorenbedoelde zin.8

18. Uit de uitvoerige bijzondere bewijsoverwegingen in ’s hofs arrest, die ik onder 16. heb
weergegeven, blijkt dat het hof voor het bewijs van het aanmerkelijk onvoorzichtig rijden in het
bijzonder van belang heeft geacht dat de verdachte, die als lid van het AOT Zuid met spoed over de
busbaan naar Bergeijk reed, de hem bekende grote kruising van de Noord-Brabantlaan met de
Welschapsedijk/Zeelsterstraat met verkeersaanbod uit diverse richtingen, is opgereden met een
snelheid van tenminste 90 km/uur, waarbij alleen al de gemeten remsporen (ongeveer 35 meter)
ongeveer even lang waren als de gehele kruising (37 meter), nog los van de afstand die wordt
afgelegd in de reactietijd voor het remmen, waardoor het onmogelijk was om adequaat te reageren
op onvoorziene of onberekenbare gedragingen van de in het geding zijnde andere weggebruikers en
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het handelen van de verdachte zodanig disproportioneel was dat dit aanmerkelijk onvoorzichtig
handelen oplevert, waarbij het hof het feit heeft betrokken dat de opdracht aan de verdachte niet
alleen was om zo snel mogelijk, maar ook zo veilig mogelijk naar Bergeijk te gaan en dat de verdachte
op grond van zijn eigen verklaring te allen tijde een eigen beslissingsruimte had om te reageren op
situaties waarop gereageerd moet worden, ook als in treintje/colonne werd gereden. Vervolgens
heeft het hof naar aanleiding van verweren van de verdediging geoordeeld dat niet is gebleken van
disculperende feiten of omstandigheden. Daarbij heeft het hof niet onbegrijpelijk overwogen dat de
omstandigheid dat in een treintje/colonne werd gereden, gelet op het hiervoor overwogene (waarbij
het hof kennelijk in het bijzonder doelt op de verklaring van de verdachte dat hij te allen tijde een
eigen beslissingsruimte had om te reageren op situaties waarop gereageerd moet worden), niet
afdoet aan de bewezenverklaring van aanmerkelijke onvoorzichtigheid en dat (gelet op die eigen
beslissingsruimte) hetzelfde geldt voor:

- de omstandigheid dat de kruising door de sectiecommandant werd geblokt;

- voor het feit dat de verdachte heeft gehandeld ter uitvoering van een bevoegd gegeven ambtelijk
bevel;

- voor het gegeven dat kennelijk een praktijk was gegroeid om kruisingen als onderhavige met een
snelheid als voormeld over te steken, en

- voor de omstandigheid dat drie voertuigen van de collega’s van verdachte de kruising vóór verdachte
al met een vergelijkbare snelheid hadden gepasseerd.

Tot slot heeft het hof nog onder meer overwogen dat ten aanzien van hetgeen de raadsman voor het
overige nog naar voren heeft gebracht, uit het onderzoek ter terechtzitting geen feiten of
omstandigheden naar voren zijn gekomen, die zouden moeten leiden tot andere oordelen dan
hiervoor gegeven.

19. De steller van het middel klaagt in de toelichting op het middel in het bijzonder dat het hof:

i) eraan heeft voorbijgezien dat de verdachte op grond van artikel 50 RVV voorrang had moeten
krijgen van het slachtoffer, welke voorrang aan hem ten onrechte niet is verleend;

ii) een onjuiste dan wel onbegrijpelijke betekenis heeft toegekend aan het bepaalde in de
Brancherichtlijn, nu sprake was van een bijzondere situatie waarin juist van deze richtlijn werd
afgeweken;

iii) om onbegrijpelijke redenen heeft geoordeeld dat de verdachte bepaalde aandachtspunten uit de
Branchelijn niet in acht heeft genomen;

iv) onvoldoende gewicht heeft toegekend aan a) de aan het AOT aangeleerde specialistische wijze
van rijden voor bijzondere situaties als de onderhavige en b) dat de verdachte conform die
aangeleerde wijze van rijden heeft gereden, en

v) eraan voorbij heeft gezien dat kritiek op die betreffende wijze van rijden niet zozeer aan de
verdachte kan worden verweten, als wel aan de organisatorische omgeving van AOT Nederland c.q.
de Nationale Politie ten deel valt.

20. Het onder i) gestelde gaat ervan uit dat het hof eraan voorbij heeft gezien dat de verdachte op
grond van artikel 50 RVV voorrang had moeten krijgen van het slachtoffer, welke voorrang aan hem
ten onrechte niet is verleend. Ik lees het arrest anders. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het hof
het door de verdediging aangevoerde niet verlenen van voorrang door het slachtoffer aangemerkt als
een omstandigheid die niet dient te leiden tot een ander oordeel van het hof over het aanmerkelijk
onvoorzichtig rijden van de verdachte. De klacht mist daarmee feitelijke grondslag.

21. De klachten genoemd onder ii) en iii) houden verband met de omstandigheid dat sprake was van
een bijzondere situatie, die maakte dat de verdachte mocht afwijken van de normen die zijn
neergelegd in de Brancherichtlijn. Aan deze klachten ligt de opvatting ten grondslag dat de normen en
aandachtspunten van de Brancherichtlijn daarom in het geheel niet golden voor de verdachte. Het hof
huldigt een wat andere opvatting en baseert zich daarbij op de verklaring van de toenmalige
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teamleider AOT Zuid, die heeft aangegeven dat ondanks dat van de Brancherichtlijn mag worden
afgeweken extra moet worden opgelet bij de aandachtspunten die in die richtlijn zijn genoemd, zoals
het rode verkeerslicht en kruispunten, en op de inhoud van de Brancherichtlijn, waarin is vermeld dat
de bestuurder van een voorrangsvoertuig steeds strafrechtelijk verantwoordelijk blijft voor zijn eigen
beslissingen en rijgedrag, alsmede dat de betrokken politieambtenaar eindverantwoordelijk blijft voor
afwijking van de brancherichtlijn.9 Daarmee heeft het hof niet onbegrijpelijk kunnen oordelen dat de
verdachte gelet op de bijzondere situatie weliswaar mocht afwijken van de richtlijn, maar dat dit niet
wegneemt dat hij te allen tijde een eigen beslissingsruimte had om te reageren op situaties waarop
gereageerd moet worden, hij binnen het kader van de gegeven opdracht ook de plicht daartoe had,
maar de beslissingsruimte niet heeft benut terwijl de plaatselijke verkeerssituatie daartoe noopte.
Daarmee falen beide klachten.

22. Klacht iv) kan niet slagen, omdat geklaagd wordt over het gewicht dat het hof aan bepaalde
omstandigheden heeft toegekend, terwijl het hof hier gebruik heeft gemaakt van een vrijheid die hem
toekomt en dit feitelijke oordeel niet onbegrijpelijk is.

23. Wat tot slot het onder v) gestelde betreft: in hoger beroep is door de verdediging niet aangevoerd
dat kritiek op de wijze van rijden door de verdachte niet zozeer aan hem kan worden verweten, als
wel aan de organisatorische omgeving van AOT Nederland c.q. de Nationale Politie ten deel valt.
Daarmee faalt de klacht van de verdediging dat het hof hierop niet heeft te gerespondeerd.

24. Aldus concludeer ik dat het oordeel van het hof dat de verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig is
geweest, waardoor hij de snorfiets met daarop het latere slachtoffer niet heeft gezien en in aanrijding
met haar is gekomen en dat sprake is van schuld in de zin van art. 6 WVW 1994, niet blijk geeft van
een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is en voldoende gemotiveerd.

25. Het middel faalt.

26. Het tweede middel klaagt dat het hof het verweer inhoudende dat de verdachte heeft gehandeld
ter uitvoering van een bevoegd gegeven ambtelijk bevel (als bedoeld in art. 43 Sr) ten onrechte,
althans op onjuiste, onbegrijpelijke en/of toereikende gronden heeft verworpen.

27. Artikel 43, lid 1 Sr luidt aldus:

“Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een ambtelijk bevel, gegeven door het
daartoe bevoegde gezag.”

28. Uit de pleitnota die ter terechtzitting in hoger beroep is overgelegd, blijkt dat door de verdediging
het volgende is aangevoerd (vet als in origineel):

146. Meer subsidiair geldt dat in casu ex art. 43 Sr sprake was van een bevoegd gegeven ambtelijk
bevel. Op pagina’s 53 t/m 55 is toegelicht dat aan de vereisten daarvoor is voldaan. Op de wijze van
uitvoering van het bevel ligt in dit verweer de nadruk.

147. Daarbij is in het voorgaande al uitgebreid stil gestaan. De conclusie luidt andermaal dat cliënt
binnen het voor hem geldende normenkader zorgvuldig heeft gehandeld en daarmee heeft voldaan
aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Vanwege een geslaagd beroep op de
rechtvaardigingsgrond ‘bevoegd gegeven ambtelijk bevel’, dient primair vrijspraak te volgen en
subsidiair ontslag van rechtsvervolging.

(…)

176. Dat brengt mij bij de lezing van het OM van het door mij meer subsidiair gevoerde verweer dat

“c. Meer subsidiair: ambtelijk bevel

Ambtelijk bevel
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ziet op het bevoegd gegeven ambtelijk bevel (pagina 52 van de pleitnota). Ter weerlegging van dit
verweer constateert de rechtbank dat leden van een AOT steeds verantwoordelijk zijn voor hun eigen
beslissingen en rijgedrag ( pagina 10 van het bestreden vonnis). Hiermee miskent de rechtbank
volgens het OM dat de verantwoordelijkheid c.q. verwijtbaarheid in dit geval (mede) dient te worden
ingevuld aan de hand van de bijzondere taak van verbalisant [verdachte] , het spoedeisende karakter
van zijn inzet, zijn opleiding, training en ervaring, alsmede de door AOT's gehanteerde procedures en
de gevraagde werkwijze.

177. Wat er ook zij van de eigen verantwoordelijkheid van [verdachte] . Hij was in redelijkheid
bevoegd - en gehouden (!) - om af te wijken van de normen in de Brancherichtlijn.”10

29. Het hof heeft in zijn arrest het volgende overwogen:

“Zoals verdachte heeft verklaard had hij te allen tijde een eigen beslissingsruimte om te reageren op
situaties waar op gereageerd moet worden, ook als in een treintje werd gereden. En hij had binnen
het kader van de gegeven opdracht ook de plicht daartoe. Hij heeft die ruimte ten onrechte niet benut
terwijl de plaatselijke verkeerssituatie daartoe noopte.

Anders dan aangevoerd door het openbaar ministerie en/of de raadsman doet de omstandigheid dat
in een treintje/colonne werd gereden, gelet op het hiervoor overwogene, niet af aan de
bewezenverklaarde aanmerkelijke onvoorzichtigheid.

Dit geldt ook voor de aangevoerde omstandigheid dat de kruising door de sectiecommandant werd
geblokt, nog daargelaten dat door verdachte is verklaard dat blokken slechts een signaalfunctie heeft
en niet geschikt is om een kruising af te dichten voor ander verkeer. Daarop heeft hij dus niet kunnen
vertrouwen en ook niet vertrouwd.

Om dezelfde reden verwerpt het hof ook het verweer inhoudende dat verdachte heeft gehandeld ter
uitvoering van het bevoegd gegeven ambtelijk gegeven bevel.”

30. De toelichting op het middel gaat ervan uit dat het oordeel van het hof berust op de kennelijke
gedachte dat de verdachte bij het naderen van het kruispunt, vanwege de verkeerssituatie ter
plaatse, de mogelijkheid en zelfs de plicht had om af te wijken van de bevolen wijze van rijden in een
trein/colonne. Door dat niet te doen zou de verdachte volgens het hof disproportioneel hebben
gehandeld, aldus de toelichting op het middel. Die redenering wordt niet juist en ook niet begrijpelijk
geacht.

31. Het arrest van het hof lees ik anders en wel aldus dat de verwerping van het verweer inhoudende
dat de verdachte heeft gehandeld ter uitvoering van een bevoegd ambtelijk bevel door het hof is
gegrond op de omstandigheid dat de verdachte “te allen tijde een eigen beslissingsruimte [had] om te
reageren op situaties waar op gereageerd moet worden, ook als in een treintje werd gereden.” Het
hof gaat er daarbij vanuit dat hij niet alleen deze eigen beslissingsruimte had, maar gelet op de
gegeven opdracht [mede inhoudende zo veilig mogelijk te rijden] ook de plicht deze beslissingsruimte
te gebruiken. Het disproportionele handelen van de verdachte bestond niet uit het blijven rijden in de
trein/colonne, zoals verondersteld door de steller van het middel, maar uit de relatief hoge snelheid
waarmee de verdachte over de kruising heeft gereden. Dit oordeel acht ik niet onjuist of
onbegrijpelijk.

32. Het middel faalt.

33. Het derde middel behelst de klacht dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM in
cassatie is overschreden.

34. De verdachte heeft op 5 april 2017 beroep in cassatie ingesteld. De stukken zijn op 25 april 2018
ter griffie van de Hoge Raad binnengekomen, zodat de inzendingstermijn van acht maanden, met ruim
vier maanden, is overschreden. In zoverre slaagt het middel.

35. De geconstateerde overschrijding behoeft, gelet op de aan de verdachte opgelegde taakstraf van
minder dan 100 uren, niet te leiden tot strafvermindering.11 De Hoge Raad kan volstaan met het
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oordeel dat de geconstateerde verdragsschending voldoende is gecompenseerd met de enkele
vaststelling dat inbreuk is gemaakt op artikel 6, eerste lid, EVRM.

36. Het eerste en tweede middel falen en kunnen worden afgedaan met de aan artikel 81 RO
ontleende motivering. Het derde middel is weliswaar terecht voorgesteld, maar behoeft niet tot
cassatie te leiden.

37. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

38. Deze conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad kan bepalen dat de verdachte vanwege zijn
afgeschermde status kan worden ontvangen in zijn cassatieberoep dat onder codenummer is
ingesteld en dat de Hoge Raad kan volstaan met de vaststelling dat zich een overschrijding heeft
voorgedaan van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, EVRM en het beroep voor het
overige zal verwerpen.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

plv. AG

HR 27 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0259, NJ 2001/499 m.nt. T.M. Schalken.

Vgl. HR 12 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ3287, NJ 2007/13 en HR 13 maart 2007,
ECLI:NL:HR:2007:AZ6694, NJ 2007/170.

Vgl. o.a. HR 24 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF8570, NJ 2003/543; HR 12 december 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AZ3287, HR 7 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2915 en HR 11 juli 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1316.

HR 27 oktober 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC8473, NJ 1993, 352 m.nt. G.J.M. Corstens.

HR 27 februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0259, NJ 2001/499, rov. 3.3.

Ik volg hier de verkorte weergave van het verweer van de verdediging dat ter terechtzitting in hoger
beroep is gevoerd, zoals vermeld in het arrest van het hof.

Deze bewijsmiddelen zijn opgenomen in de aanvulling op het arrest.

Vgl. HR 1 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO5822
(https://enterprisesearch.sgrhrn.drp.minjus/R1/Detail/ECLI_NL_HR_2004_AO5822?
zoekOpdracht=daa35862-3114-4264-a758-8073f635cfbf&x-sessionId=416b0d56-09a3-4776-9c77-
959d8d78ff86&highlight=6%2CWVW%2Caanmerkelijk%20onvoorzichtig), NJ 2005/252 en HR 4
november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3105.

Het hof heeft zich gebaseerd op de Landelijke Brancherichtlijn Verkeer Politie d.d. 29 maart 2011. Op
internet is een latere versie van deze richtlijn gepubliceerd, te weten versie 2.3 van 15 september
2014. Uit een vergelijking is mij gebleken dat de inhoud van de richtlijn voor wat betreft de punten
waarop het hof zich baseert, ongewijzigd is gebleven.

Pleitnota in hoger beroep, p. 45-46 en 52-53.

Vgl. HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ 2008/358, rov. 3.6.2. onder C.
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Datum uitspraak 28-05-2019

Datum publicatie 28-05-2019

Zaaknummer 17/06043

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:307 
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2017:10871, Bekrachtiging/bevestiging 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Dood door schuld in de zin van roekeloosheid (meermalen gepleegd) door op
Vinkeveense Plassen - in het donker, met forse overschrijding van
maximumsnelheid en onder invloed - met zijn speedboot sloep met 4 opvarenden
te overvaren ten gevolge waarvan 2 van hen zijn overleden, art. 307.2 Sr. 1.
Schuld in de zin van roekeloosheid? 2. Schriftuur b.p.’s. B.p.’s ontvankelijk in hun
vorderingen wat betreft post gederfd levensonderhoud? 3. Schriftuur b.p.’s.
Legeskosten en notariskosten toewijsbaar als kosten van lijkbezorging in de zin van
art. 6:108.2 BW?

Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:960 m.b.t. art.
175.2.a WVW 1994 t.a.v. roekeloosheid als zwaarste, aan opzet grenzende,
schuldvorm, waarvan alleen in uitzonderlijke gevallen sprake is en motiveringsplicht
van rechter. V.zv. middel klaagt dat ’s Hofs motivering t.a.v. zijn oordeel dat sprake
is van roekeloosheid tekortschiet, nu door Hof vastgestelde omstandigheden niet
toereikend zijn voor oordeel dat verdachte ‘roekeloos’ in de zin van art. 307 Sr
heeft gevaren, faalt het. Daarbij neemt HR in aanmerking dat uit door Hof
gebruikte bewijsvoering kan worden afgeleid dat Hof i.h.b. acht heeft geslagen op
samenstel van gedragingen van verdachte. Dat samenstel bestaat hieruit dat
verdachte als bestuurder van grote en zware speedboot die geen verlichting
voerde, in het donker terwijl verdachte ermee rekening had behoren te houden dat
het die avond op het water drukker zou zijn dan anders a.g.v. o.m. aantal
evenementen, in plané en met mede daardoor beperkt gezichtsveld heeft gevaren in
richting van doorgang tussen enkele recreatie-eilandjes, met snelheid van tenminste
39 kilometer per uur - en daarmee met aanzienlijke overschrijding van ter plaatse
geldende maximumsnelheid van 6 kilometer per uur -, dit terwijl verdachte
ongeveer 3 keer toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken en hij weinig
ervaring had met varen in het donker. Daarbij is verdachte, met die hoge snelheid in
die juist tot extra alertheid en voorzichtigheid nopende doorgang, over (verlichting
voerende) sloep van slachtoffers heengevaren. Aldus heeft Hof toereikend in zijn
bewijsvoering tot uitdrukking gebracht dat zich hier uitzonderlijk geval in hiervoor
bedoelde zin voordoet.

Ad 2. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2019:793, v.zv.
inhoudende art. 361.3 Sv strafrechter tot niet-ontvankelijkverklaring van vordering
b.p. verplicht indien hij niet verzekerd acht dat beide partijen in voldoende mate in

ECLI:NL:HR:2019:829
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gelegenheid zijn geweest om naar voren te brengen hetgeen zij ter staving van
vordering onderscheidelijk tot verweer tegen vordering kunnen aanvoeren en
daarvan bewijs te leveren. Opvatting dat ECLI:NL:HR:2006:AV2654 zijn
betekenis heeft verloren doordat criterium van art. 361.3 Sv is gewijzigd t.o.v. het
t.t.v. wijzen van dat arrest geldende criterium, is onjuist, mede gelet op nog steeds
bestaande, hiervoor omschreven verplichting voor strafrechter.

Ad 3. Hof heeft vastgesteld dat legeskosten en notariskosten strekten ter
afwikkeling van nalatenschap van overledene. Hof heeft daarop zijn oordeel
gebaseerd dat die kosten niet als kosten van lijkbezorging in de zin van art. 6:108.2
BW toewijsbaar zijn. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting
en is niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat legeskosten en notariskosten
niet in rechtstreeks verband staan met begraven van overledene.

Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JERF 2019/168 
NJB 2019/1326 
RvdW 2019/675 
NBSTRAF 2019/186 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 17/06043

Datum 28 mei 2019

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, van 11 december 2017, nummer 21/002094-16, in de strafzaak

tegen
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2.2.1

2.2.2

2.1

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1964,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben R.J. Baumgardt en P. van Dongen,
beiden advocaat te Rotterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Namens de benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2] , [benadeelde 3] en [benadeelde 4]
heeft R. Korver, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur
is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Namens de benadeelde partij [benadeelde 5] heeft E. Huls, advocaat te Leiden, bij schriftuur middelen
van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De raadslieden van de verdachte hebben verweerschriften ingediend.

De Advocaat-Generaal P.C. Vegter heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadslieden van de verdachte hebben daarop schriftelijk gereageerd.

Het middel richt zich tegen het oordeel van het Hof dat sprake is van schuld in de zin van
roekeloosheid.

Overeenkomstig het onder 1 subsidiair tenlastegelegde is, voor zover in cassatie van
belang, ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

“hij op 02 augustus 2014 op de Vinkeveense Plassen te Vinkeveen, gemeente De Ronde
Venen, door roekeloos

als bestuurder van een motorboot,

na voorafgaand gebruik van alcoholhoudende drank en

terwijl hij geen verlichting voerde terwijl het donker was en

terwijl hij een aantal dicht op elkaar liggende recreatie-eilandjes naderde

met een zeer hoge snelheid waardoor de motorboot in plané kwam over de Vinkeveense
Plassen heeft gevaren, in ieder geval met een snelheid hoger dan de ter plaatse toegestane
6 km/uur,

waardoor verdachte een eveneens op die Vinkeveense Plassen aanwezige verlichting
voerende sloep met vier opvarenden waaronder [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] niet heeft
gezien, ten gevolge waarvan verdachte met die motorboot in aanvaring is gekomen met die
sloep en twee van de opvarenden van die sloep,

waardoor het aan de schuld van verdachte te wijten is geweest dat [slachtoffer 1] en
[slachtoffer 2] zijn geraakt door (de schroef van) de motorboot en zodanig letsel hebben
bekomen dat zij aan de gevolgen daarvan zijn overleden.”

Deze bewezenverklaring steunt op onder meer de volgende bewijsmiddelen:

“3. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal verhoor getuige (als bijlage op
pagina 880-881 van het proces-verbaal genummerd 2014212616) voor zover inhoudende -
zakelijk weergegeven - als verklaring van [benadeelde 4] :

Op 2 augustus 2014 omstreeks 22.30 uur waren wij met z’n vieren aan het varen op de
Vinkeveense Plassen. Die vieren waren ikzelf, [benadeelde 6] uit Amersfoort, [slachtoffer 1]

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het vijfde namens de verdachte voorgestelde middel
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uit Leusden en [slachtoffer 2] uit Leusden. Wij voeren op een sloep. [slachtoffer 1] en
[slachtoffer 2] zaten achter het stuur, volgens mij stuurde [slachtoffer 1] . [benadeelde 6] zat
vlakbij de punt. Ik zat halverwege. Onze boot was verlicht. Het was een felle witte lamp. Wij
voeren gewoon rustig over het water. Op een gegeven moment hoorde ik [slachtoffer 1] of
[slachtoffer 2] roepen. Volgens mij was dat [slachtoffer 2] . Hij riep: ‘kijk uit!’ Ik keek
achterom en zag een boot op ons afkomen. De boot kwam voor mijn gevoel heel hard
aanvaren. De boot kwam op de voorzijde af. Ik dook weg en merkte op een of andere manier
dat de boot recht over onze boot heen kwam. Daarna zag ik dat [slachtoffer 2] en
[slachtoffer 1] niet veel leven vertoonden. Van de boot die ons aangevaren heeft kan ik niets
vertellen. Volgens mij was het een grote speedboot. Ik heb geen licht op die boot gezien.

(...)

5. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal verhoor getuige (als bijlage op
pagina 913 van het proces-verbaal genummerd 2014212616) voor zover inhoudende -
zakelijk weergegeven - als verklaring van [benadeelde 6] :

Vanmiddag zijn wij, [benadeelde 4] , [slachtoffer 1] , [slachtoffer 2] en ik vanuit Amersfoort
naar de Vinkeveense Plassen gereden. Omstreeks 22.15 uur gingen wij nog een stukje
varen. Ter hoogte van eiland 8 ging het mis. Ik zat samen met [benadeelde 4] voor in de
boot. [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] zaten achterin bij het stuur. Op een gegeven moment
riep volgens mij [slachtoffer 2] : ‘kijk uit!’ Ik keek naar voren en zag dat er een boot met
hoge snelheid recht op ons af voer. De boot voerde geen verlichting. De boot voer recht over
ons heen. Na de aanvaring was het een ravage. Ik zag [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1]
liggen. Ik heb toen direct om hulp geschreeuwd.

(...)

8. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen (als bijlage op
pagina 1101 van het proces-verbaal genummerd 2014212616) voor zover inhoudende -
zakelijk weergegeven - als relaas van verbalisant [verbalisant 2] :

Op 2 augustus 2014 omstreeks 23.00 uur kreeg ik via de meldkamer de melding dat er
zojuist een aanvaring had plaatsgevonden op de Vinkeveense Plassen, gemeente De Ronde
Venen, waar twee dodelijke slachtoffers bij waren gevallen. Tevens hoorde ik dat één van de
betrokken vaartuigen de plaats van de aanvaring had verlaten. Signalement vaartuig:
ongeveer 7 à 8 meter lang. Het vaartuig zou een luxe vaartuig zijn, vermoedelijk voorzien
van gelakt mahoniehout. Het vaartuig zou aan de voorzijde schade moeten hebben. Op 3
augustus 2014 omstreeks 5.10 uur bevond ik mij aan de achterzijde van de [a-straat 1]
gemeente Ronde Venen. Bij één van de woonarken zag ik een vaartuig liggen welke voldeed
aan bovenstaand signalement. Ik zag dat dit vaartuig aan de voorzijde verse schade had en
voorzien was van registratienummer [001] .

(...)

10. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal reconstructie vaarongeval (als
bijlage op de pagina’s 1415, 1428-1434 en 1439-1442 van het proces-verbaal genummerd
2014212616) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas van verbalisant
[verbalisant 1] :

p. 1415

Vaartuig 1

Soort: Open speedboot met een voorverblijf

Materiaal romp: Hout
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Lengte: 8,15 m.

Breedte: 2,72 m.

Voortstuwing: Twee verbrandingsmotoren die elk een z.g. ‘heckdrive’ aandrijven. Beide
heckdrives zijn voorzien van twee contra roterende propellers (‘duoprops’).

Vaartuig 2

Soort: Open motorsloep

Materiaal romp: Kunststof

Lengte: 6,15 m.

Breedte: 2,28 m.

Voortstuwing: Eén verbrandingsmotor die een scheepsschroef aandrijft.

p. 1428-1434

De schades zijn door mij, [verbalisant 1] , geïnterpreteerd. Beide vaartuigen hadden
tegengestelde koersen tijdens de afwikkeling van het ongeval. Vermoedelijk is de
voorsteven van vaartuig 1 in aanraking gekomen met de scheepshuid van vaartuig 2 ter
hoogte van schade 12. De doorlopende beschadiging in de zitbank van vaartuig 2 is
veroorzaakt door een scherp voorwerp met een naar beneden gerichte kracht. De enige
scherpe delen van het onderwaterschip van vaartuig 1 zijn de staartstukken van de
heckdrives. Omdat de bakboord heckdrive buiten de romp van vaartuig 2 is gebleven, is de
doorlopende beschadiging kennelijk veroorzaakt door de stuurboord heckdrive. De
voorsteven van vaartuig 1 is bij de botsing kennelijk de romp van vaartuig 2 binnengetreden
ter hoogte van schade 12. De voorsteven is vervolgens in contact geweest met de
binnenkuip van vaartuig 2 en heeft de binnenkuip verlaten ongeveer ter hoogte van de
scheef staande bolder.

Op 16 oktober 2014 werden vaarproeven uitgevoerd. Deze vaarproeven hadden tot doel om
de snelheid van vaartuig 1 vast te stellen op het moment van de botsing alsmede het zicht
dat de schipper had op het wateroppervlak vóór vaartuig 1. Vaartuig 1 was beschikbaar voor
het uitvoeren van vaarproeven. Vaartuig 2 was dermate beschadigd dat deze niet meer kon
worden gebruikt. Het onderzoeksteam heeft een vervangende boot gehuurd waarmee de
vaarproeven konden worden uitgevoerd. Met vaartuig 1 werden 25 vaarproeven gehouden.
Met vaartuig 2 werden zes vaarproeven gehouden.

p. 1439-1442

Bij beide vaartuigen is de hoogte van het punt van eerste impact afhankelijk van de
snelheid. Op het moment van eerste aanraking waren beide punten van eerste impact op
gelijke hoogte van elkaar. Daarom is er een verband tussen de snelheid van beide
vaartuigen. Omdat de snelheid van vaartuig 2 ten tijde van het ongeval niet bekend is, kan
de snelheid van vaartuig 1 niet expliciet worden vastgesteld. Uit de meetgegevens van de
vaarproeven zijn bepaalde snelheden van vaartuig 1 wel uit te sluiten. Bij het bepalen van
de mogelijke gevaren snelheid van vaartuig 1, direct voor het ongeval, is rekening gehouden
met:

- de aard van de geconstateerde schades aan beide vaartuigen;

- de afwikkeling van de aanvaring;

- de vaareigenschappen als gevolg van verschillende trimstanden van vaartuig 1.

Als bekend is wat de snelheid van vaartuig 2 was, kan de snelheid van vaartuig 1 worden
afgeleid uit de volgende tabel:

Vaartuig 2 Vaartuig 1

Run nr. Snelheid Run nr. Snelheid
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km/u km/u

1 6 22, 23, 24, 25 61-68

2 9 22, 23, 24, 25 61-68

3 11 22, 23, 24 61-67

4 13 20, 21, 22, 23, 24 50-66

5 15 16, 17, 21 39-59

6 16 16, 17 39-50

Als niet bekend is wat de snelheid was van vaartuig 2 direct voorafgaande aan het ongeval,
kan de snelheid van vaartuig 1 hebben gelegen tussen 39 en 68 km/u.

Met medewerking van verdachte stelden wij de plaats vast van het oogpunt van de
verdachte nadat hij op verschillende manieren plaats had genomen als bestuurder van
vaartuig 1:

- zittend op de zitting van de bestuurdersstoel

- zittend op de opgeklapte zitting van de bestuurdersstoel

- staand, op de vloer van de kuip, achter het roer.

Conclusie:

Als de bestuurder zit op de zitting van de bestuurdersstoel dan heeft hij in het geheel geen
zicht op het wateroppervlak vóór het vaartuig (oneindig dode hoek). Als de bestuurder zit op
de opgeklapte zitting dan is de grootste afstand voor het vaartuig dat hij niet kan overzien:
minimaal ongeveer 14 meter en maximaal ongeveer 51 meter. Als de bestuurder staat dan is
de grootste afstand voor het vaartuig dat hij niet kan overzien: minimaal ongeveer 10 meter
en maximaal ongeveer 23 meter.

(...)

14. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek
van Strafvordering, te weten een brief van P. Limburg van 15 november 2017 aan R. Korver,
voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Ik ben ambtenaar crisisbeheersing en openbare orde afdeling concernstaf &
concerncontroller, Gemeente De Ronde Venen. Op zaterdag 2 augustus 2014 werd het
evenement Rondje Eilanden georganiseerd. Bijna 700 deelnemers hebben zwemmend en
lopend een parcours afgelegd dat startte op eiland 1 en via de eilanden 2 tot en met 12
terug naar eiland 1 liep. De sporters zwommen tussen de eilanden en liepen vervolgens over
het eiland naar de volgende oversteekplaats. De organisatie zorgde dat de zwemmers
werden beveiligd tijdens het overzwemmen. Dit werden gedaan door vrijwilligers die met
boten de vaarwegen vrijhielden. Na afloop van dit evenement werd op eiland 1 een grote
barbecue georganiseerd. Dit duurde tot 21.00 uur waarna de deelnemers en vrijwilligers
deze locatie verlieten. Dit waren veel boten die terug zijn gegaan naar hun jachthavens of
hun woningen. Op zaterdag 2 augustus 2014 werd in Amsterdam de Gay Parade gehouden.
Veel mensen uit Vinkeveen gaan met hun boot vanaf de plas naar Amsterdam. Dan gebruikt
men de route via de Proostdijersluis naar Ouderkerk aan de Amstel en zo richting de
binnenstad. Vanwege het gegeven dat dit evenement aan het begin van de avond is
afgelopen, is besloten om die avond alle bruggen in de vaarroute tot 22.00 uur te laten
bedienen en dit gold ook voor de Proostdijersluis. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om
terug te kunnen keren naar de Vinkeveense Plassen. In de loop van de avond zorgt dit voor
extra vaarbewegingen op de plas. Normaal gesproken stopt de sluisbediening namelijk om
20.00 uur in de zomerperiode. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de
vergunningverlening van evenementen. In dit kader voer ik controles uit op de naleving van
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vergunningsvoorschriften en bezoek ik evenementen. Op zaterdag 2 augustus 2014 heb ik
gevaren op de Vinkeveense Plassen. Ik heb de hele dag en avond, met kleine pauzes,
varend doorgebracht. Ik heb gezien dat het druk was zowel met varende boten maar ook
dat langs de oevers van de recreatie-eilanden veel boten waren afgemeerd. Er waren veel
meer dan gemiddeld mensen op en rond de plassen aanwezig. Dat had te maken met het
mooie weer maar ook met evenement Rondje Eilanden en de vakantieperiode. Ik heb veel
mensen gesproken die zich beklaagden over het feit dat zij niet overal konden afmeren
vanwege de vele toeristen van elders. Er komen ieder weekend mensen naar de eilanden
die uit de omgeving komen of hun boten in de jachthavens hebben liggen. Zij maken dan
gebruik van bepaalde favoriete plekken. Door drukte ontstaat dan de situatie dat zij niet op
‘hun’ plaats op een bepaald eiland kunnen gaan liggen. Ik heb gezien dat met name op
eiland 8 sprake was van veel mensen en dat langs alle oevers boten lagen en er nog weinig
open ruimtes waren. Ik heb tussen 21.00 een 22.15 uur nog een ronde gevaren en gezien
dat er veel boten waren met namen van hun gemeenten die niet uit de directe omgeving
kwamen. Het was een zeer mooie zomeravond. Het was windstil en een fijne temperatuur.
Het was een heldere avond. Gemiddeld zijn er maar 4 of 5 van dit soort avonden in een
seizoen.

15. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen (als bijlage op de
pagina 1141-1142 van het proces-verbaal genummerd 2014212616) voor zover inhoudende
- zakelijk weergegeven - als relaas van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] :

Het planeren, ook wel glijden of scheren genoemd met een vaartuig, is als een vaartuig niet
door maar over het water vaart. Een vaartuig planeert en komt dan gedeeltelijk uit het
water, wanneer het dankzij een bereikte relatieve grote snelheid niet alleen door de
hydrostatische kracht van het water wordt gedragen, maar ook door de dynamische
krachten van het snel langs de romp stromende water. Het gewicht van het verplaatste
water is dan kleiner dan het gewicht van het vaartuig. Het is ons, verbalisanten, door
ervaring bekend, dat een snelle motorboot, ongeacht grootte/gewicht, begint te planeren
vanaf een snelheid van ongeveer 20 kilometer per uur. Bij het in plané komen van een
vaartuig, tot het in plané varen, komt het voorschip ervan omhoog, waardoor het uitzicht
tijdelijk wordt beperkt. Op het gedeelte van de Vinkeveense Plassen waar de aanvaring
plaatsvond wordt veelvuldig gerecreëerd. Langs de eilanden liggen diverse jachten van
recreanten afgemeerd. Gezien het tijdstip van de aanvaring is te verwachten dat er
vaartuigen rondvaren al of niet verlicht. Volgens artikel 2 van het Besluit Motorschepen
Vinkeveense Plassen 2000 is het verboden om alhier met een motorschip met een grotere
snelheid dan 6 kilometer per uur te varen van zonsondergang, maar altijd na 22.00 uur, tot
zonsopgang.

16. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen (als bijlage op de
pagina 576-577 van het proces-verbaal genummerd 2014212616) voor zover inhoudende -
zakelijk weergegeven - als relaas van verbalisant [verbalisant 5] :

Op 3 augustus 2014 omstreeks 08.54 uur heeft de hoofdagent van politie Midden-Nederland
de verdachte [verdachte] bevolen medewerking te verlenen aan een onderzoek als bedoeld
in artikel 27 lid 2 onder a van de Scheepvaartverkeerswet. Dit heeft geleid tot een voltooid
ademonderzoek. Aan de verdachte is aanstonds medegedeeld, dat het onderzoeksresultaat
van de ademanalyse van zijn adem 60 mg/l bedroeg.

17. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek
van Strafvordering, te weten een rapport van het Nederlands Forensisch Instituut
‘herberekening ademalcoholgehalte’ (als bijlage op pagina 583-584 van het proces-verbaal
genummerd 2014212616), voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Uit de ontvangen informatie blijkt het volgende:
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- het vastgestelde ademalcoholgehalte is 60 microgram/liter.

- de datum en het tijdstip van het voorval is 2 augustus 22.40 uur.

- de datum en het tijdstip van de ademanalyse is 3 augustus 8.59 uur.

- het tijdsverloop tussen het voorval en de ademanalyse betreft 10,3 uren.

Vraagstelling: wat is het bloed alcoholgehalte indien gecorrigeerd wordt voor het
tijdsverloop tussen tijdstip van voorval en het tijdstip van ademanalyse?

Toelichting:

Door het lichaam wordt de opgenomen alcohol omgezet en daarnaast voor een gering deel
uitgescheiden. Deze omzetting en uitscheiding vindt plaats met een snelheid, die individueel
verschillend is en in verreweg de meeste gevallen gelegen is tussen de grenzen 0,10 en
0,25 mg alcohol per ml bloed per uur. Tussen het bloed- en het ademalcoholgehalte bestaat
een numeriek verband; de zogenaamde omrekeningsfactor.

Resultaten en conclusie:

Uitgaande van het vastgestelde ademalcoholgehalte van 60 microgram/liter wordt het
bijbehorende bloedalcoholgehalte berekend op (60x2300)/1.000.000 = 0,14
milligram/milliliter bloed. Op grond van de bovengenoemde gegevens en rekening houdende
met vertraagde afbraak in lage concentraties wordt de afname van het bloedalcoholgehalte
in de vermelde tijdsduur (10,3 uren) geschat op ongeveer 1,3 tot 2,5 milligram per milliliter.
Hieruit volgt dat het bloedalcoholgehalte op het tijdstip van het voorval dan ongeveer
gelegen zal hebben tussen 1,4 en 2,6 milligram per milliliter.

(...)

19. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal verhoor verdachte (als bijlage op
de pagina 621-627 van het proces-verbaal genummerd 2014212616) voor zover inhoudende
- zakelijk weergegeven - als verklaring van verdachte:

I = Interviewer

G = Gehoorde

I: Eh Dance Valley.

G: Ja.

I: Heb je daar alcohol genuttigd?

G: Ja.

I: Teruggereden naar de boot zeg maar.

G: Ja.

I: En dan aan boord gegaan.

G: Ja.

I: Waar was dat precies?

G: Naast de ark. Waar de boot lag.

I: En hoe ver is het varen naar [A] ?

G: Kwartiertje denk ik.

I: En hoe laat zijn jullie daar aangekomen?

G: Dat schat ik dus, half negen, negen uur. Zoiets.

I: Bij [A] .

G: Ja.
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I: Gezeten, gegeten, gedronken.

G: Ja.

I: Wie zaten in de boot en waar zaten ze.

G: [betrokkene 7] en [betrokkene 8] . Die zaten op de achterbank in de boot. En ik zat op
het stoeltje ervoor.

I: Oké, dus toen jullie weggingen zat jij achter het roer.

G: Ja.

I: En toen ben je weggevaren. Hoe was het weer?

G: Goed donker.

I: Hoe heb je je positie bepaald?

G: Ja, je ziet eilanden opdoemen.

I: Zijn er überhaupt verlichte tonnen op dat water?

G: Nee.

I: Oké, dus dan is in het donker best wel lastig, denk ik?

G: Is het ook.

I: Hoe hoog was de snelheid?

G: Toen we eruit zijn gevaren gewoon stationair op het eerste stuk. En op een gegeven
moment ja, ging de discussie van, kan hij ook wat harder? En dat heb ik inderdaad eh, heb ik
mij even over laten halen.

I: Wat weet jij je te herinneren van het ongeval?

G: Op een gegeven moment heb ik een klap gehoord. Ik heb inderdaad eventjes het gas
teruggenomen.

I: Waar is het gebeurd?

G: Eh ja, dat heb ik gehoord tussen eiland 8 en eh...

I: Oh dat weetje niet precies?

G: Nee precies niet.

I: Dat besef heb je niet waar dat gebeurd is?

G: Nee in het donker niet.

I: Je bent ergens overheen gevaren. En je bent gewoon doorgevaren. Of ben je nog
gestopt? Heb je nog gedraaid?

G: Nee, ik ben niet gedraaid.

I: Je bent niet gestopt? Je hebt geen rondje gemaakt?

G: Nee.

(...)

21. Het proces-verbaal ter terechtzitting d.d. 14 maart 2016 van de meervoudige kamer in de
rechtbank Midden-Nederland, voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring
van verdachte:

Op 2 augustus 2014 zijn wij rond 22.30 uur teruggevaren vanaf restaurant [A] naar mijn
woonark op de Vinkeveense Plassen. Op de terugweg hoorden we tussen eiland 7 en 8 een
knal of een klap. Ik heb het gas meteen teruggenomen. [betrokkene 7] was gevallen. Ik heb
de boot stilgelegd en wij hebben haar overeind geholpen. Vervolgens heb ik mijn boot in de
versnelling gezet en zijn we weggevaren. Ik wist dat je daar maximaal 6 km/u mocht varen.
Terug vanaf [A] heb ik niet gedronken. U vraagt mij of ik in plané richting de doorgang van de
eilanden voer. Ja. 6 km/u is heel erg langzaam. We hebben ietsjes gas bijgegeven. Dat is
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gebeurd en dat kan ik niet terugdraaien. U vraagt mij naar de klap. Ik heb die gehoord en
gevoeld. We kwamen achter eiland 7 te liggen. Ik begrijp uit het dossier dat de aanvaring
tussen eiland 7 en 8 gebeurd is. Ik voer daar vaker. Ik voer niet vaak ’s nachts. U vraagt mij
of ik wist dat sprake was van een grote dode hoek. Ja. U vraagt mij of mijn boot in aanvaring
is gekomen met de sloep. Ja. Mijn boot weegt meer dan 3000 kilogram. U vraagt mij of ik ook
tussen de eilanden harder heb gevaren dan was toegestaan. Ja, we zullen dezelfde snelheid
hebben gehad. Zowel heen als terug gingen we harder. U vraagt mij hoe lang ik heb
stilgelegen na de klap. Ik denk een halve minuut tot een minuut.

22. De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van het gerechtshof d.d. 27
november 2017, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik wist dat er sprake was van een grote dode hoek. U vraagt mij of ik niet extra voorzichtig
had moeten zijn, omdat ik heb verklaard dat ik niet vaak ’s nachts voer. Ja, dat zou je
moeten zijn maar dat is die avond niet gebeurd.

(...)

24. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal verhoor verdachte (als bijlage op
de pagina 816-820 van het proces-verbaal genummerd 2014212616) voor zover inhoudende
- zakelijk weergegeven - als verklaring van [betrokkene 7] :

V: Hoe hard werd er gevaren?

A: We hebben een bocht gemaakt, dat ging niet hard. Toen we op de plas waren ging het
harder.

V: Wat gebeurde er met de boot?

A: De punt ging iets omhoog, ik merkte dat het harder ging.

O: Je stond vlak voor de aanvaring en liep terug naar de bank, toen kwam de knal.

V: Als je het moet omschrijven, hoe ging dat met de klap?

A: Het was een hele grote punt, ik werd echt een soort van gelanceerd. De boot kwam uit
het water en klapte weer op het water, daarom ben ik zo keihard gevallen.

V: Hoe was het zicht op de plas?

A: Op de heenweg zag je nog wel wat, maar op de terugweg was het heel erg donker.

V: Wanneer vind jij iemand dronken?

A: We hebben allemaal wel gedronken en op Dance Valley hebben we veel gedronken. Hij
was niet zo dronken dat hij omviel, maar hij had wel veel gedronken. In de boot hadden we
wijn, daar hebben we wel van gedronken, maar die is niet helemaal opgegaan. Maar hij had
niet mogen varen.

V: [betrokkene 8] werd door anderen bij [A] omschreven als dronken?

A: Ja dat klopt, [betrokkene 8] was dronken. We waren allemaal dronken.

V: In hoeverre hebben [betrokkene 8] en [verdachte] nog met elkaar gepraat op de verdere
terugweg?

A: [verdachte] heeft gezegd, ik zie allemaal boten bijeenkomen. [betrokkene 8] zat toen al
achter me. [verdachte] heeft het wel gezien. Ik weet het zeker. Hij zei: ‘ik zie allemaal boten
naar elkaar toe varen.’

V: Wat gebeurde er toen?

A: Toen zijn we naar huis gevaren. Ik weet dat [verdachte] meerdere keren achterom heeft
gekeken.

(...)
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28. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal verhoor getuige (als bijlage op de
pagina 989 van het proces-verbaal genummerd 2014212616) voor zover inhoudende -
zakelijk weergegeven - als verklaring van [getuige 3] :

Ik was aan het varen op de Vinkeveense Plassen ter hoogte van eiland 8. Ik zag op het
water een sloep varen welke verlichting voerde. Ik zag dat er een boot zonder verlichting
met een enorme snelheid aan kwam varen. Ik hoorde hierna een enorme klap op het water
en zag dat de boot zonder verlichting over de sloep met verlichting heen knalde. Hierbij
kwam de boot zonder verlichting volledig uit het water, klapte over de sloep en kwam daarna
weer in het water terecht. Ik zag dat de boot zonder verlichting vervolgens stil kwam te
liggen. Ik heb nog geroepen naar de mensen op de boot zonder verlichting en ik ben richting
de boot zonder verlichting gevaren, maar deze kreeg zijn motor weer aan de praat en voer
met hoge snelheid weg.

29. Het proces-verbaal verhoor van getuige van de rechter-commissaris in strafzaken in de
rechtbank Midden-Nederland van 28 september 2015, voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van [getuige 3] :

De persoon die getroffen werd had verlichting aan. Uit het bootje dat geraakt was hoorde ik
iemand om hulp roepen. U vraagt mij of ik verlichting heb gezien toen de speedboot stil lag.
Nee, hij had niets aan, geen bakboord, geen stuurboord, niets. De persoon die geraakt was
had een wit rond achterlicht.

30. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal verhoor getuige (als bijlage op de
pagina 1048-1050 van het proces-verbaal genummerd 2014212616) voor zover inhoudende
- zakelijk weergegeven - als verklaring van [getuige 1] :

Op die bewuste zaterdagavond, ik hoor u nu zeggen dat het 2 augustus 2014 was, bevond
ik mij met mijn gezin op een motorkruiser op de Vinkeveense Plassen. Wij lagen afgemeerd
aan eiland 8 aan de noordzijde. Tussen 22.30 uur en 22.45 uur hoorde ik een zwaar,
brommend geluid van een boot. Op een gegeven moment zag ik de boot om de punt van het
eiland komen. Ik zag dat de boot voor eiland 8 voer. Hij voer in de richting van de doorgang
van eiland 7 en 8. Op het moment dat ik de boot zag naderen zag ik dat de boot in plané
voer. Plané betekent voor mij dat de boot door de snelheid uit het water komt. Ik zag dat de
boot schuin uit het water kwam. Ik heb zelf een rubberboot en die gaat ongeveer 47
kilometer per uur. De snelheid van deze boot lag beduidend hoger. Toen de boot naderde
zag ik dat het een speedboot was. Ik zag dat deze speedboot geen verlichting voerde.
Plotseling zag ik dat voor de boeg van de speedboot een sloepje voer. Ik zag dat dit sloepje
licht voerde. Ik zag dat de speedboot met hoge snelheid op dit sloepje invoer. Ik hoorde een
doffe klap, toename van motorgeluid alsof de schroeven van de motoren uit het water
kwamen en daarna werd het doodstil. Ik hoorde mensen gillen. Ik hoorde: ‘help ons toch,
help ons toch, kom alstublieft terug’. Terwijl ik tussen eiland 7 en 8 doorvoer zag ik daar de
speedboot liggen. Op de plaats waar de speedboot vermoedelijk stil lag, kon ik vanuit mijn
rubberbootje de sloep zien. Toen ik eenmaal de sloep aan de kant had en in de richting keek
van de speedboot, zag ik dat deze er niet meer lag. Ook was hij niet teruggekeerd naar de
sloep om hulp te verlenen.

31. Het proces-verbaal verhoor van getuige van de rechter-commissaris in strafzaken in de
rechtbank Midden-Nederland van 2 oktober 2015, voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van [getuige 1] :

Ik zag dat het half 11 geweest was. Ik hoorde dat geluid van zware motoren, iets wat aan
kwam. Inderdaad kwam er een speedboot aan met hoge snelheid. We zeiden nog: wat
onverantwoordelijk zo hard zonder verlichting.
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2.2.3

32. Het proces-verbaal verhoor van getuige van de rechter-commissaris in strafzaken in de
rechtbank Midden-Nederland van 1 oktober 2015, voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van [getuige 7] :

U vraagt mij wat ik ’s avonds heb waargenomen. Ik hoorde een enorme zware, doffe klap.
Wij zijn naar de punt van het eiland gelopen, het was een enorm geschreeuw daarna, het
ging door merg en been: ‘help ons, help ons.’

33. Het proces-verbaal verhoor van getuige van de rechter-commissaris in strafzaken in de
rechtbank Midden-Nederland van 1 oktober 2015, voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van [getuige 5] :

Ik heb een zwart varend voertuig over het water zien schieten, wat heel snel ging.

Hij kwam voor ons vanaf de linkerkant en rechts zagen wij ook een bootje varen en dat ging
zo ongelooflijk snel, het was een keiharde klap, ronkende motoren waarna daar de volledige
paniek was uitgebroken. U, mr. Nooitgedagt, zegt mij dat ik heb verklaard dat een van de
twee boten geen verlichting voerde. Ja, dat is de zwarte schim over het water. De andere
boot had verlichting.

34. Het proces-verbaal verhoor van getuige van de rechter-commissaris in strafzaken in de
rechtbank Midden-Nederland van 2 oktober 2015, voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van [getuige 4] :

Het was avond. Op een gegeven moment zag ik een speedboot aan komen varen en toen
zei ik nog: wat vaart hij hard en geen verlichting. Er was ook een sloep en op een gegeven
moment hoorde ik geschreeuw van ‘he keek uit’ en toen boem een grote klap. Er was een
hoop geschreeuw. De boot ging best wel hard, harder dan normaal is. Naar mijn mening was
het rond de 50 kilometer per uur. U vraagt mij wat ik van de sloep heb gezien. Ik zag wel dat
hij een lampje had.

35. Het proces-verbaal verhoor van getuige van de rechter-commissaris in strafzaken in de
rechtbank Midden-Nederland van 2 oktober 2015, voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van [getuige 2] :

Ik was op de avond van het ongeluk op eiland 8. ‘s Avonds hoorden we een boot aankomen
zonder licht en hard varend. Hij kwam hard langs het eiland, de golven sloegen over het
eiland heen. Ik zei tegen mijn vader: dat gaat straks fout. In een keer hoorden we een hele
harde klap. We hoorden ineens geschreeuw om hulp. Er schoten bootjes op het water om te
hulp te schieten. Toen we de sloep zagen was die total loss. De speedboot hebben we toen
niet meer gezien. De speedboot is zeker in plané gegaan. De boot ligt dan op het water en
dan heb je een hoge snelheid. Als hij in plané gaat hoor je de golven tegen de onderkant
van de boot gaan. Als hij op een bepaalde snelheid komt, komt de boot op het water te
liggen en dan hoor je het water tegen de onderkant aan klappen en dat hoorden wij op dat
moment ook. Hij kwam met een noodgang voorbij, we hoorden de motor brullen, het water
tegen de onderkant slaan en het water sloeg de kant op. Toen we bij het ongeval
aankwamen was de boot nergens meer te bekennen. Op de sloep brandde verlichting.”

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring, voor zover voor de beoordeling van
het middel van belang, het volgende overwogen:

“Oordeel hof

Het hof gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

Op 2 augustus 2014 is om 22.43 uur een melding binnengekomen bij de politie van een
aanvaring tussen twee boten op de Vinkeveense Plassen. Ter plaatse werd een beschadigde
sloep aangetroffen met daarin twee overleden personen, [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] .
Door de twee andere opvarenden van de sloep, [benadeelde 6] en [benadeelde 4] , is
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aangifte gedaan van poging tot doodslag. De speedboot die bij de aanvaring betrokken is
geweest werd de volgende dag aangetroffen, aangemeerd bij een woonark aan de [a-straat
2] te Vinkeveen. De boot had verse schade aan de voorzijde. Verdachte heeft verklaard dat
hij op 2 augustus 2014 bestuurder is geweest van de speedboot. Hij heeft hiermee over de
Vinkeveense Plassen gevaren. Op een gegeven moment hoorde hij een klap. Hij heeft het
gas even teruggenomen, de boot heeft even stil gelegen en vervolgens zijn ze doorgevaren.
Hij heeft een klap gevoeld onder zijn boot.

(...)

Ten aanzien van feit 1 en 2 subsidiair

Niet alleen bij de vraag of sprake is van ‘schuld’ aan een verkeersongeval in de zin van
artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 terwijl de schuld bestaat in roekeloosheid als bedoeld in
artikel 175 lid 2 Wegenverkeerswet 1994, maar ook bij de vraag of sprake is van ‘schuld’ in
de zin van artikel 307 Wetboek van Strafrecht, terwijl de schuld bestaat in roekeloosheid,
komt het volgens de rechtspraak van de Hoge Raad aan op het geheel van de gedragingen
van de verdachte, de aard en de ernst daarvan en van de overige omstandigheden van het
geval. Niet reeds uit de ernst van de gevolgen van verkeersgedrag dat in strijd is met één of
meer wettelijke gedragsregels in het verkeer kan worden afgeleid dat sprake is van schuld in
vorenbedoelde zin.

Het hof is van oordeel dat op grond van de volgende factoren het handelen van verdachte
en het hem te maken verwijt als roekeloos moeten worden aangemerkt.

Snelheid speedboot

Verdachte heeft verklaard dat hij harder heeft gevaren dan de toegestane maximumsnelheid
van 6 km/u en dat hij ook tussen de eilanden harder heeft gevaren dan is toegestaan. Door
verbalisant [verbalisant 1] is een onderzoek ingesteld naar onder meer de vaarsnelheid van
de speedboot van verdachte op het moment van de aanvaring. Om de snelheid vast te
kunnen stellen zijn vaarproeven uitgevoerd. De sloep van de slachtoffers was dermate
beschadigd dat deze niet meer kon worden gebruikt. Met een vervangende boot zijn 6
vaarproeven gehouden. Met de speedboot van verdachte zijn 25 vaarproeven gehouden. Uit
het onderzoek komt naar voren dat er een verband is tussen de snelheid van beide
vaartuigen, aangezien op het moment van eerste aanraking beide punten van eerste impact
op gelijke hoogte van elkaar waren. Als niet bekend is wat de snelheid was van de sloep op
het moment van de aanvaring, kan de snelheid van de speedboot gelegen hebben tussen
de 39 en 68 km/h (tabel p. 1439 dossier). Aangezien niet bekend is wat de snelheid was van
de sloep op het moment van de aanvaring gaat het hof ervan uit dat verdachte minimaal 39
km/h moet hebben gevaren op het moment van de aanvaring. Aangezien een snelle
motorboot, ongeacht grootte of gewicht, begint te planeren vanaf een snelheid van
ongeveer 20 km/h (p. 1141 dossier) heeft verdachte dus in plané gevaren op het moment
van aanvaring. Dat verdachte zeer hard en in plané heeft gevaren wordt bevestigd door
verschillende getuigen, onder wie getuigen [getuige 1] en [getuige 2] . Dat er ook anderen
zijn die over de stand van de boot anders hebben verklaard, doet daaraan niet af.

De raadsman heeft aangevoerd dat het onderzoek van [verbalisant 1] niet voor het bewijs
kan worden gebruikt aangezien bij de vaststelling van de snelheid niet is uitgegaan van de
snelheid van de sloep. Volgens de raadsman komt uit het dossier naar voren dat de sloep
een aanzienlijke snelheid heeft gehad, namelijk 15 km/u.

Het hof verwerpt dit verweer en overweegt dat uit het onderzoek van [verbalisant 1] volgt
dat de exacte snelheid van de speedboot niet kan worden vastgesteld aangezien de
snelheid van de sloep niet bekend is, maar dat in elk geval kan worden vastgesteld dat de
snelheid van de speedboot tussen de 39 km/u en de 68 km/u heeft gelegen waarbij in het

159



voordeel van verdachte wordt uitgegaan van de hoogste snelheid van de sloep (16 km/u),
hetgeen neerkomt op een minimale snelheid van de speedboot van 39 km/u, ruim zes keer
de maximum toegestane snelheid ter plaatse.

Verlichting speedboot en sloep

Getuige [getuige 3] heeft verklaard dat hij een sloep welke verlichting voerde op het water
zag varen en dat er een boot zonder verlichting met enorme snelheid aan kwam varen. Hij
hoorde een klap op het water en zag dat de boot zonder verlichting over de sloep met
verlichting heen knalde. De persoon die getroffen werd had wel verlichting aan, een wit rond
achterlicht. Getuige [getuige 4] heeft verklaard dat hij een speedboot aan zag komen varen
en dat hij nog zei: ‘wat vaart hij hard en geen verlichting’. Hij zag dat de sloep een lampje
had. Getuige [getuige 5] heeft verklaard dat hij een zwart varend vaartuig over het water
heen zag schieten. Rechts zag hij ook een bootje varen. De zwarte schim over het water
voerde geen verlichting. De andere boot had verlichting. Getuige [getuige 1] heeft verklaard
dat hij zag dat de speedboot geen verlichting voerde. Plotseling zag hij dat voor de boeg
van de speedboot een sloepje voer en dat dit sloepje licht voerde. Toen de speedboot aan
kwam met hoge snelheid zeiden ze volgens de getuige: ‘wat onverantwoord zo hard zonder
verlichting’.

Het hof leidt uit het voorgaande af dat de speedboot van verdachte op het moment van de
aanvaring geen verlichting voerde en dat de sloep van de slachtoffers wel verlichting voerde.
Het hof acht niet aannemelijk dat verdachte de verlichting als een ‘standaardhandeling’
tevoren zou hebben aangezet noch acht het hof aannemelijk dat de groene en blauwe
navigatieverlichting waarover door sommige personen is gesproken betekent dat zijn boot
wel verlichting voerde.

Alcoholgebruik

Verdachte heeft verklaard dat hij ’s middags twee glazen champagne heeft gedronken en ’s
avonds bij restaurant [A] nog twee biertjes. Na de aanvaring heeft hij geen alcohol meer
gedronken, aldus verdachte. Het hof overweegt dat het exacte alcoholgehalte bij verdachte
ten tijde van de aanvaring niet meer kan worden vastgesteld. Met de rechtbank gaat het hof
er echter vanuit dat verdachte veel meer heeft gedronken dan de hoeveelheid die hij zelf
stelt te hebben gedronken, op grond van het volgende. Op 3 augustus 2014 om 08.54 uur is
bij verdachte een ademanalyse afgenomen. Het resultaat hiervan bedroeg 60 mg/l. Het NFI
heeft een herberekening gedaan van het ademalcoholgehalte. Het NFI heeft het volgende
gerelateerd over de eliminatiesnelheid: ‘Door het lichaam wordt de opgenomen alcohol
omgezet en daarnaast voor een gering deel uitgescheiden. Deze omzetting en uitscheiding
vindt plaats met een snelheid, die individueel verschillend is en in verreweg de meeste
gevallen gelegen is tussen de grenzen 0,10 en 0,25 mg alcohol per ml bloed per uur (...)
Tussen het bloed- en het ademalcoholgehalte bestaat een numeriek verband; de
zogenaamde omrekeningsfactor.’

Het NFI berekent het bloedalcoholgehalte, uitgaande van een ademalcoholgehalte van 60
mg/l, op 0,14 mg/ml bloed. Rekening houdend met vertraagde afbraak in lage concentraties
wordt de afname van het bloedalcoholgehalte in de tijd tussen de aanvaring en de
ademanalyse (10,3 uur) geschat op ongeveer 1,3 tot 2,5 milligram per milliliter. Hieruit volgt
volgens het NFI dat het bloedalcoholgehalte op het tijdstip van de aanvaring ongeveer zal
hebben gelegen tussen de 1,4 en 2,6 mg/ml.

Het hof gaat op grond van het bovenstaande, in het voordeel van verdachte, uit van een
bloedalcoholgehalte van 1,4 mg/ml ten tijde van de aanvaring. Het hof neemt daarbij in
aanmerking dat verdachte na de aanvaring geen alcohol meer heeft gedronken, zoals hij zelf
heeft verklaard.
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De raadsman heeft aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte de uitslag van het
bloedonderzoek onbesproken heeft gelaten, terwijl daaruit naar voren is gekomen dat er
geen alcohol is aangetroffen in het bloed van verdachte. Het hof overweegt hierover dat de
ademanalyse, waaruit een resultaat van 60 mg/l naar voren is gekomen, heeft
plaatsgevonden om 08.54 uur en dat het bloedonderzoek pas is uitgevoerd om 12.37 uur,
derhalve ruim 3,5 uur na de ademanalyse, toen de restalcohol uit het bloed van verdachte
was verdwenen. Dat verdachte wel had gedronken wordt onder meer bevestigd door de
verklaring van [betrokkene 7] , een van de opvarenden van de speedboot, die verklaarde
dat ze allemaal dronken, dan wel aangeschoten waren, dat ze op Dance Valley veel hadden
gedronken en dat verdachte niet had mogen varen.

Roekeloosheid

Dat verdachte ter plekke minimaal 39 kilometer per uur heeft gevaren levert - zowel in aard,
ernst als de overige omstandigheden - in verband met de grootte van de daardoor
veroorzaakte gevaren een bijzonder ernstige gedraging op. Het gaat daarbij immers om ruim
zes keer de maximum snelheid van 6 kilometer per uur. Die maximumsnelheid ter plekke -
zowel overdag als bij nacht - was er natuurlijk niet voor niets. De hoogte van de
maximumsnelheid - zo begrijpt het hof - houdt verband met de gevaren van zowel het varen
bij nacht als van de relatieve engte van de doorgangen tussen de eilanden met hun
begroeiing en bebouwing. De door verdachte gevaren bijzonder hoge snelheid maakt het
zeer veel moeilijker voor verdachte als bestuurder om andere vaartuigen in de nabijheid
tijdig te zien en zo nodig uit te wijken en voor bestuurders van andere vaartuigen om tijdig
en adequaat te reageren, in het bijzonder als het donker is, zoals het op het tijdstip van de
aanvaring was. Die hoge snelheid is niet - voor zover dat al mogelijk is - gecompenseerd
door een bijzondere hoge mate van oplettendheid. Integendeel. Verdachte heeft immers de
sloep niet gezien, zoals hij heeft verklaard. Dat heeft er echter niet aan gelegen dat de sloep
niet verlicht was, want dat was de sloep wel. Het hof leidt daaruit af dat verdachte in hoge
mate onoplettend, althans in hoge mate onachtzaam is geweest, terwijl zijn gezichtsveld
aanzienlijk groter was dan wanneer hij op het punt stond in plané te gaan varen.
Omgekeerd beroofde de grote snelheid van de speedboot de opvarenden van de sloep van
elke mogelijkheid om tijdig te reageren, uit te wijken of zo nodig voorrang te verlenen. Dit
effect werd nog versterkt doordat de speedboot geen verlichting voerde. Het was de
combinatie van de hoge snelheid van de door verdachte bestuurde speedboot en de
onoplettendheid, althans onachtzaamheid van verdachte die ertoe heeft geleid dat de
speedboot in de juist tot extra alertheid en voorzichtigheid nopende doorgang tussen de
eilanden over de sloep heen is gevaren.

Het bijzonder ernstige verwijt dat verdachte op grond van het voorgaande reeds wordt
gemaakt wordt nog vergroot door de omstandigheid dat verdachte onder invloed van een
hoeveelheid alcohol verkeerde die ongeveer drie maal de maximaal toegestane hoeveelheid
oplevert. Het hof heeft geen aanleiding te twijfelen aan de beschrijving van [betrokkene 7]
dat ook verdachte aangeschoten dan wel dronken was.

Daar komt verder nog bij dat verdachte op die avond ermee rekening had behoren te
houden:

- dat het op het water drukker zou zijn dan op andere momenten als gevolg van een aantal
evenementen, de zomervakantie en het mooie weer,

- dat zijn speedboot verhoudingsgewijs groot en zwaar is en een groot vermogen heeft
terwijl er aanzienlijk lichtere en minder snelle vaartuigen op het water of mensen in het
water konden zijn,

- dat er verkeer van de kant kon komen waar de sloep vandaan kwam en - bij afwezigheid
van een verplichting daartoe - zonder dat dit stuurboord zou houden,

- dat hij niet meer dan weinig ervaring had met het varen in het donker.
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2.3

2.4

2.5

2.6

Het hof leidt uit het voorgaande af dat door de buitengewoon onvoorzichtige gedraging van
de verdachte een zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen alsmede dat de verdachte
zich daarvan bewust had moeten zijn.

Op grond van al het voorgaande acht het hof bewezen dat verdachte zich schuldig heeft
gemaakt aan dood door schuld ten aanzien van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , terwijl de
schuld bestaat in roekeloosheid (...).”

De tenlastelegging onder 1 subsidiair is toegesneden op art. 307 Sr. De in de tenlastelegging en
bewezenverklaring voorkomende term ‘roekeloos’ moet derhalve geacht worden aldaar te zijn
gebezigd in dezelfde betekenis als daaraan toekomt in art. 307, tweede lid, Sr.

Zoals de Hoge Raad in onder meer zijn arrest van 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:960 heeft
overwogen met betrekking tot art. 175, tweede lid aanhef en onder a, WVW 1994, geldt voor de
schuldvorm ‘roekeloosheid’ dat in cassatie slechts kan worden onderzocht of uit de gebezigde
bewijsvoering kan worden afgeleid dat daarvan sprake is, waarbij het aankomt op het geheel van
de gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden
van het geval. Bij die beoordeling moet worden betrokken dat deze roekeloosheid in de
wetsgeschiedenis als ‘de zwaarste vorm van het culpoze delict’ wordt aangemerkt die tot onder
meer een verdubbeling van het maximum van de op te leggen vrijheidsstraf heeft geleid. Mede
met het oog op het strafverhogende effect van dit bestanddeel moeten daarom aan de
vaststelling dat sprake is van roekeloosheid, dus de zwaarste vorm van schuld, bepaaldelijk eisen
worden gesteld en dient de rechter in voorkomende gevallen daaraan in zijn motivering van de
bewezenverklaring nadere aandacht te geven.

Bij de toetsing in cassatie van beslissingen in concrete gevallen kan een rol spelen of de rechter
zijn oordeel dat sprake is van roekeloosheid heeft voorzien van een nadere motivering die recht
doet aan het bijzondere karakter van roekeloosheid. Van roekeloosheid als zwaarste, aan opzet
grenzende, schuldvorm zal immers slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zijn. Daarbij verdient
opmerking dat ‘roekeloosheid’ in de zin van de wet een specifieke betekenis heeft die niet
noodzakelijkerwijs samenvalt met wat in het normale spraakgebruik onder ‘roekeloos’ - in de
betekenis van ‘onberaden’ - wordt verstaan.

Om tot het oordeel te kunnen komen dat in een concreet geval sprake is van roekeloosheid zal de
rechter zodanige feiten en omstandigheden moeten vaststellen dat daaruit is af te leiden dat door
de buitengewoon onvoorzichtige gedraging van de verdachte een zeer ernstig gevaar in het leven
is geroepen, alsmede dat de verdachte zich daarvan bewust was, althans had moeten zijn.

Het Hof heeft zijn oordeel dat in dit geval sprake is van roekeloosheid voorzien van een motivering
als hiervoor bedoeld.

Voor zover het middel klaagt dat die motivering tekortschiet nu de door het Hof vastgestelde
omstandigheden niet toereikend zijn voor het oordeel dat de verdachte ‘roekeloos’ in de zin van
art. 307 Sr heeft gevaren, faalt het. Daarbij neemt de Hoge Raad in aanmerking dat uit de door
het Hof gebruikte bewijsvoering kan worden afgeleid dat het Hof in het bijzonder acht heeft
geslagen op het samenstel van gedragingen van de verdachte. Dat samenstel bestaat, kort
gezegd, hieruit dat de verdachte als bestuurder van een grote en zware speedboot die geen
verlichting voerde, in het donker terwijl de verdachte ermee rekening had behoren te houden dat
het die avond op het water drukker zou zijn dan anders als gevolg van onder meer een aantal
evenementen, in plané en met een mede daardoor beperkt gezichtsveld heeft gevaren in de
richting van een doorgang tussen enkele recreatie-eilandjes, met een snelheid van tenminste 39
kilometer per uur - en daarmee met aanzienlijke overschrijding van de ter plaatse geldende
maximumsnelheid van 6 kilometer per uur -, dit terwijl de verdachte ongeveer drie keer de
toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken en hij weinig ervaring had met varen in het
donker. Daarbij is de verdachte, met die hoge snelheid in die juist tot extra alertheid en
voorzichtigheid nopende doorgang, over de (verlichting voerende) sloep van de slachtoffers
heengevaren.

Aldus heeft het Hof toereikend in zijn bewijsvoering tot uitdrukking gebracht dat zich hier een
uitzonderlijk geval in de hiervoor onder 2.4 bedoelde zin voordoet.
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2.7

3.1

3.2

3.3

4.2.1

4.1

Het middel faalt.

3. Beoordeling van het eerste namens de benadeelde partijen [benadeelde 1] , 
[benadeelde 2] en [benadeelde 3] voorgestelde middel

Het middel klaagt onder meer dat het Hof ten onrechte heeft verwezen naar het arrest van de
Hoge Raad van 15 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV2654, en mede op die grond heeft
geoordeeld dat de benadeelde partijen gedeeltelijk niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard
in hun vorderingen wat betreft de post ‘gederfd levensonderhoud’, zodat zij hun vorderingen in
zoverre slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen.

In het heden uitgesproken arrest in de zaak 17/02033, ECLI:NL:HR:2019:793, heeft de Hoge Raad
onder meer het volgende overwogen:

“Met de mogelijkheid tot het instellen van een vordering door benadeelde partijen heeft de
wetgever beoogd binnen het strafproces te voorzien in - kort gezegd - een eenvoudige en
laagdrempelige procedure die ertoe leidt dat personen die schade hebben geleden als gevolg van
een strafbaar feit zoveel mogelijk schadeloos worden gesteld. Indien echter de vordering van de
benadeelde partij naar het oordeel van de rechter een onevenredige belasting van het
strafgeding oplevert, kan de rechter bepalen dat die vordering in het geheel of ten dele niet-
ontvankelijk is en dat de benadeelde partij haar vordering, of het deel van de vordering dat niet-
ontvankelijk is, slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen (art. 361, derde lid, Sv).

De aldus voorziene eenvoudige procedure biedt aan de benadeelde partij en de verdachte niet
dezelfde processuele waarborgen als een gewone civielrechtelijke procedure, onder meer omdat
in de context van de strafrechtelijke procedure ingevolge art. 334 Sv slechts in beperkte mate
plaats is voor bewijslevering. Dit bezwaar wordt echter in afdoende mate ondervangen door
voornoemd art. 361, derde lid, Sv, welke bepaling mede in het licht van art. 6, eerste lid, EVRM
aldus moet worden uitgelegd dat zij de strafrechter tot niet-ontvankelijkverklaring verplicht indien
hij niet verzekerd acht dat beide partijen in voldoende mate in de gelegenheid zijn geweest om
naar voren te brengen hetgeen zij ter staving van de vordering, onderscheidenlijk tot verweer
tegen de vordering kunnen aanvoeren en, voor zover nodig en mogelijk, daarvan bewijs te
leveren. (Vgl. HR 15 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV2654).”

De opvatting van het middel dat het zojuist genoemde arrest uit 2006 zijn betekenis heeft
verloren doordat het criterium van art. 361, derde lid, Sv is gewijzigd ten opzichte van het ten tijde
van het wijzen van dat arrest geldende criterium, is onjuist, mede gelet op de nog steeds
bestaande, hiervoor omschreven verplichting voor de strafrechter. In zoverre faalt het middel.

4. Beoordeling van het derde namens de benadeelde partij [benadeelde 5] voorgestelde
middel

Het middel komt op tegen het oordeel van het Hof dat de door de benadeelde partij gevorderde
legeskosten en notariskosten niet als kosten van lijkbezorging in de zin van 
art. 6:108, tweede lid, BW toewijsbaar zijn.

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 27 november 2017
heeft de advocaat van de benadeelde partij aldaar het woord gevoerd overeenkomstig de
als bijlage II aan het proces-verbaal gehechte pleitnota. Deze pleitnota houdt onder meer in:

“1. De verdediging heeft op voorhand een schriftelijk standpunt ingenomen over de
vordering van cliënte (pagina 9 en 10 van de conclusie van de verdediging), waarvan cliënte
kennis heeft genomen. Namens cliënte wordt in het hiernavolgende gereageerd op de
conclusie van de verdediging. Alvorens dit te doen, wordt nadrukkelijk naar voren gebracht
dat cliënte het eerder namens haar ingediende standpunt handhaaft. Ook hetgeen namens
haar reeds bij de Rechtbank is aangevoerd, wordt gehandhaafd. Nu een aantal zaken niet is
betwist door de verdediging zal louter op die schadeposten worden gereageerd die de
verdediging ter discussie heeft gesteld.

Kosten van lijkbezorging

(...) Verwezen wordt naar het eerder namens cliënte ingediende schriftelijke standpunt en
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4.2.2

4.2.3

4.3

met name naar de daarin gewezen jurisprudentie. (...)”

Bij de aan de Hoge Raad gezonden stukken bevindt zich het hiervoor bedoelde schriftelijke
standpunt van de benadeelde partij. Dit houdt omtrent de door de benadeelde partij
gevorderde kosten van lijkbezorging in:

“De rechtbank heeft een bedrag toegewezen van € 4.391,--, te weten griffiekosten, nota
Monuta en kosten grafmonument. De overige kosten kunnen volgens de rechtbank niet
onder de noemer “lijkbezorging” worden gekwalificeerd en het restant wordt dan ook
afgewezen.

Cliënte kan zich niet vinden in die motivering en meent dat de overige resterende posten wél
als kosten van lijkbezorging kunnen worden gekwalificeerd. Wat houden die resterende
posten in?

- Legeskosten gemeente Zaltbommel ad € 12,00

- Legeskosten gemeente Leusden ad € 12,50

- Nota notaris […] ivm afwikkelingskosten over 2014 ad € 4.671,21

- (...)

- Notaris […] kosten 2015 tot 1/11/2015 incl. BTW ad € 3.297.08

- Idem restant 2015 en 2016 tot algehele afwikkeling begroot op ad € 3.751,-- (...).

Resteert een bedrag van € 16.102,71. Cliënte verzoekt dit bedrag alsnog toe te wijzen.

Cliënte was op het moment dat haar vader plotseling overleed 18 jaar oud. Zoals uit haar
spreekrecht in eerste aanleg blijkt, wist zij niet wat er allemaal op haar afkwam. Zij had als
erfgenaam in die tijd deskundige bijstand nodig om het overlijden van haar vader te kunnen
afwikkelen. Dit betreft niet slechts het verzorgen van de begrafenis en het regelen van een
grafmonument. De legeskosten zijn kosten voor registratie van het overlijden van de vader
van cliënte alsmede het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap. De notaris heeft
vervolgens werkzaamheden moeten verrichten om de nalatenschap af te kunnen wikkelen.
Met name de hoge kosten die hiermee gepaard gingen, moesten op een of andere wijze met
de erfenis worden verrekend, zo ook de kosten voor de begrafenis en het grafmonument.
Die kosten komen wel degelijk voor toewijzing in aanmerking zoals blijkt uit de
jurisprudentie.”

Het bestreden arrest houdt omtrent de door de benadeelde partij gevorderde kosten van
lijkbezorging in:

“Ten aanzien van de schadepost die is opgevoerd als ‘kosten van lijkbezorging’ ad €
19.399,79 is het hof evenals de rechtbank van oordeel dat één maal griffiekosten, de nota
van Monuta en de kosten van het grafmonument kunnen worden gekwalificeerd als kosten
voor lijkbezorging zoals bedoeld in artikel 6:108, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek. In
totaal kan dus € 4.391,- worden toegewezen. Voor het overige betreffen de opgevoerde
kostenposten naar het oordeel van het hof kosten ter afwikkeling van de nalatenschap van
de overledene en komen zij derhalve niet op grond van art. 6:108 van het Burgerlijk
Wetboek voor vergoeding in aanmerking. Het meer gevorderde zal daarom worden
afgewezen.”

Voor de beoordeling van het middel zijn de volgende wettelijke bepalingen van belang:

- art. 51f, eerste en tweede lid (oud), Sv

“1. Degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, kan zich terzake van
zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij voegen in het strafproces.

2. Indien de in het eerste lid bedoelde persoon ten gevolge van het strafbare feit is overleden,
kunnen zich voegen diens erfgenamen terzake van hun onder algemene titel verkregen vordering
en de personen, bedoeld in artikel 108, eerste en tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek terzake van de daar bedoelde vorderingen.”
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4.4

4.5

- art. 6:108, tweede lid, BW:

“Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging
zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de
omstandigheden van de overledene.”

Het Hof heeft vastgesteld dat de in het middel genoemde legeskosten en notariskosten strekten
ter afwikkeling van de nalatenschap van de overledene. Het Hof heeft daarop zijn oordeel
gebaseerd dat die kosten niet als kosten van lijkbezorging in de zin van art. 6:108, tweede lid, BW
toewijsbaar zijn. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat de legeskosten en de notariskosten niet in
rechtstreeks verband staan met het begraven van de overledene.

Het middel faalt.

De namens de verdachte voorgestelde middelen kunnen ook voor het overige niet tot cassatie leiden.
De namens de benadeelde partijen voorgestelde middelen kunnen evenmin voor het overige 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.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma en V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier 
H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 mei 2019.

5 Beoordeling van de middelen voor het overige

6 Beslissing
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG over aanvaring op Vinkeveense plassen als gevolg waarvan twee
van de vier opvarenden van een sloep om het leven zijn gekomen. De verdachte is
met een forse overschrijding van de maximumsnelheid met zijn onverlichte
speedboot in aanvaring gekomen met een sloep, terwijl hij onder invloed van
alcohol was. Middelen namens verdachte over onder meer dood door schuld,
terwijl de schuld bestaat in roekeloosheid (art. 307 Sr). De AG adviseert de
namens de verdachte en de benadeelde partijen voorgestelde middelen van
cassatie te verwerpen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
PS-Updates.nl 2019-0588 

Conclusie

Nr. 17/06043
Zitting: 2 april 2019

Mr. P.C. Vegter
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 11 december 2017 door het hof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, vrijgesproken van het hem onder 1 primair en 2 primair tenlastegelegde en wegens 1.
subsidiair “aan zijn schuld de dood van een ander te wijten zijn, terwijl de schuld bestaat in
roekeloosheid, meermalen gepleegd”, 2. subsidiair “het aan zijn schuld te wijten zijn dat een
vaartuig onbruikbaar wordt gemaakt, terwijl daardoor levensgevaar voor een ander ontstaat” en
3. “als schipper de op hem rustende verplichting tot hulpverlening van artikel 785 van het Wetboek
van Koophandel opzettelijk niet nakomen” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van
vijf jaren, met aftrek van voorarrest, en een ontzegging van de bevoegdheid tot het voeren van
schepen voor zover daartoe een vaarbewijs is vereist voor de duur van vijf jaar. Verder heeft het
hof beslissingen genomen over inbeslaggenomen goederen en vorderingen van acht benadeelde
partijen en acht schadevergoedingsmaatregelen opgelegd aan de verdachte, één en ander zoals
nader in het arrest omschreven.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. R.J. Baumgardt en 
mr. P. van Dongen, advocaten te Rotterdam, hebben vijf middelen van cassatie voorgesteld.

3.  Namens de benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2] , [benadeelde 3] en [benadeelde
4] heeft mr. R. Korver, advocaat te Amsterdam, een schriftuur ingediend houdende vijf middelen van
cassatie, te weten vier middelen namens de benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2]
en [benadeelde 3] en één middel namens de benadeelde partij [benadeelde 4] . De raadslieden
van de verdachte hebben een verweerschrift ingediend.1

ECLI:NL:PHR:2019:307
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4. Namens de benadeelde partij [benadeelde 5] heeft mr. E. Huls, advocaat te Amsterdam, vier
middelen van cassatie voorgesteld. De raadslieden van de verdachte hebben een verweerschrift
ingediend.

5. Het eerste middel klaagt dat de afwijzing door het hof van het verzoek [betrokkene 1] als getuige
te horen ontoereikend is gemotiveerd en/of onbegrijpelijk is.

6. De tijdig ingediende appelschriftuur houdt, voor zover hier van belang, het volgende in:

“De verdediging wenst als getuigen te horen:

a) [betrokkene 1] ;

De verdediging wenst [betrokkene 1] te bevragen over de door hem gehouden duikacties, de locaties
daarvan, de aangetroffen goederen en de registraties van die duikacties.”

7. Op de regiezitting van 14 april 2017 heeft de raadsman het verzoek nader toegelicht. Het proces-
verbaal van die zitting houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het volgende
in:

“De raadsman van verdachte voert het woord, zakelijk weergegeven:

(…) Anders dan de advocaat-generaal vind ik het van belang dat niet alleen [betrokkene 1] wordt
gehoord, maar ook de overige getuigen. Ik heb dat nogmaals toegelicht in mijn brief van 10 april jl. Uit
een aantal video’s op YouTube blijkt dat er een duik heeft plaatsgevonden op 26 september 2014
waarbij de lamp zou zijn gevonden. Uit een andere video blijkt echter dat de lamp al eerder was
gevonden. Het is onduidelijk waarom het zo werd gebracht en waarom [betrokkene 1] er zo op
gebrand is dat de boot goed was verlicht. Er moet duidelijkheid komen over wanneer en waar de lamp
is gevonden en in welke toestand. Dit is ook van belang voor de eventueel door het hof te benoemen
deskundige. Op het moment dat de lamp werd gevonden lag deze al nagenoeg twee maanden in het
water. Ik handhaaf dus mijn verzoek om alle duikers te horen. Ik wil graag horen wie van de heren de
lamp heeft gevonden, op welke dag en tijdens welke duik. Het Algemeen Dagblad zei voor de camera
triomfantelijk: we hebben de lamp gevonden. Dit is vervolgens niet op de video getoond en dat is
vreemd. (…)

(…) De lamp die gevonden is, is nagenoeg intact behalve een knik. (…) Technisch gezien wijst het erop
dat de lamp er mogelijk niet in heeft gezeten. De vraag is dus of de lamp er wel of niet in heeft
gezeten en of cliënt de sloep wel of niet heeft kunnen zien. De verdediging probeert erachter te
komen van wie de sloep is. We hebben sterk het gevoel dat de boot van [betrokkene 1] zelf is en dat
de boot is mee verhuurd met het lampje en gebruikt werd door de gasten. [betrokkene 1] heeft er
dan direct belang bij om te verklaren dat de boot een lamp had die functioneerde. We weten inmiddels
dat de boot in Friesland is gemaakt en verhuurd is geweest en dat deze is verkocht. We hebben
stickerafdrukken gevonden. We hebben de werf gevonden maar nog niet benaderd. [betrokkene 1]
kan er wellicht antwoord op geven. Je kunt niet in een boot varen zonder te weten van wie die is. Als
we weten wie de eigenaar is kan die misschien iets zinnigs zeggen over het al dan niet aanwezig zijn
van de lamp. [betrokkene 1] zegt dat de lamp goed functioneerde en dat het een standaardlamp was.
Uit de verklaring van de medeopvarenden kunnen we concluderen dat de lamp die aan boord
aanwezig was, naar alle waarschijnlijkheid een zelfgemaakte lamp was. [betrokkene 1] kan op al die
vragen antwoord geven.”

8. In zijn tussenarrest van 26 april 2017 heeft het hof het verzoek afgewezen en daartoe het
volgende overwogen:

“Bij appelschriftuur van 25 april 2016 heeft mr. B. Th. Nooitgedagt verzocht om de volgende getuigen
te horen:

1. [betrokkene 1]

De middelen van de verdachte
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(…).

De huidige raadsman van verdachte, mr. W.H. Boomstra, heeft bij brief van 25 augustus 2016 het
verzoek om bovengenoemde getuigen te horen gehandhaafd en nader toegelicht. Daarnaast heeft de
raadsman bij brief van 10 april 2017 verzocht om onderzoek te doen naar breukwijze van de mast.

(…)

Oordeel hof

1. Onderzoek mastvoet

Het hof begrijpt dat het verzoek is gedaan in verband met het kunnen beantwoorden van de op zich
relevante vraag of de sloep op het moment van of vlak voor het ongeval verlicht was. Het hof ziet
echter niet dat het gevraagde onderzoek een bijdrage kan leveren aan het beantwoorden van die
vraag. Indien namelijk uit de onderzoeksresultaten volgt dat de lamp die bij de zoekactie is
aangetroffen, de lamp is van de sloep, zal daarmee nog niet bekend zijn - gelet op het voorwerp en
de aard van het onderzoek - of de lamp ten tijde van het ongeval wel of niet brandde. Ook indien uit
de onderzoeksresultaten zou blijken dat de lamp niet van de sloep afkomstig is, zijn die
onderzoeksresultaten niet van belang. Uit het feit dat de gevonden lamp niet van de sloep afkomstig
is, kan namelijk niet worden afgeleid dat op de sloep geen lamp aanwezig was. Het zou immers
kunnen dat er wel een lamp op de sloep was, maar deze niet is gevonden. Naar het oordeel van het
hof is de noodzaak van nader onderzoek niet gebleken. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

2. Verzoek horen getuigen.

Om diezelfde redenen wijst het hof het verzoek om getuigen te horen af. De getuigen kunnen volgens
de motivering van de verzoeken verklaren of er een lamp is gevonden, en zo ja waar en wanneer,
maar niet (direct of indirect) over de vraag of de sloep wel of niet verlicht was. De punten waarover de
getuigen kunnen verklaren, zijn dus niet van belang voor enige door het hof in deze strafzaak te
nemen beslissing. Het verzoek wordt daarom afgewezen. Naar het oordeel van het hof wordt
verdachte daardoor redelijkerwijs niet in zijn verdediging geschaad.”

9. Op de terechtzitting in hoger beroep van 27 november 2017 heeft de raadsman van de verdachte
het woord gevoerd overeenkomstig de aan het proces-verbaal gehechte pleitnotities. Deze
pleitnotities houden, voor zover hiervan belang, het volgende in:

“Mocht uw hof tot een bewezenverklaring komen dat doet de verdediging het voorwaardelijk verzoek
om de getuigen te horen, als verzocht, te weten [betrokkene 1] , de duikers en de [beroep getuige] ,
allen vermeld bij appélschriftuur.”

10. Het hof heeft in het bestreden arrest het verzoek afgewezen en daartoe het volgende
overwogen:

“Door de verdediging is verzocht om, indien het hof niet tot vrijspraak komt, alsnog de verzoeken toe
te wijzen gedaan bij appelschriftuur, namelijk horen van de getuigen [betrokkene 1] , [betrokkene 2] ,
[betrokkene 3] , [betrokkene 4] en [betrokkene 5] ,

Het hof overweegt ten aanzien van het verzoek als volgt. Bij tussenarrest van 26 april 2017 heeft het
hof de verzoeken van de verdediging afgewezen en overwogen:

‘De getuigen kunnen volgens de motivering van de verzoeken verklaren of er een lamp is gevonden,
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en zo ja waar en wanneer, maar niet (direct of indirect) over de vraag of de sloep wel of niet verlicht
was. De punten waarover de getuigen kunnen verklaren, zijn dus niet van belang voor enige door het
hof in deze strafzaak te nemen beslissing. Het verzoek wordt daarom afgewezen. Naar het oordeel
van het hof wordt verdachte daardoor redelijkerwijs niet in zijn verdediging geschaad.’

De verzoeken zijn thans herhaald. Nu de verdediging niets nieuws naar voren heeft gebracht wat tot
een ander oordeel zou moeten leiden, wijst het hof de verzoeken af op dezelfde gronden als
genoemd in het tussenarrest van 26 april 2017.”

11. Aan het middel, dat zich blijkens de toelichting richt tegen de beslissing van het hof van 26 april
2017, is ten grondslag gelegd dat de beslissing van het hof onbegrijpelijk is, omdat het oordeel van
het hof dat [betrokkene 1] niet kan verklaren over de vraag of de sloep wel of niet verlicht was onjuist
en onbegrijpelijk is. Volgens de stellers van het middel heeft de verdediging uitdrukkelijk aangegeven
dat [betrokkene 1] ook ondervraagd zou worden naar de vraag wie de eigenaar is van de sloep en (ik
citeer de toelichting op het middel) “derhalve naar de vraag of deze een lamp heeft gemonteerd en zo
ja: wat voor soort lamp“.

12. Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. Uit het
overzichtsarrest van de Hoge Raad van 1 juli 2014 (ECLI:NL:HR:2014:1496, NJ 2014/441) volgt dat de
maatstaf van het verdedigingsbelang de rechter ertoe noopt een verzoek tot oproeping van getuigen
te beoordelen vanuit de gezichtshoek van de verdediging en met het oog op het belang van de
verdediging bij de inwilliging van het verzoek. Dit brengt mee dat alleen dan kan worden gezegd dat
de verdachte door afwijzing van het verzoek redelijkerwijs niet in zijn verdediging wordt geschaad,
indien de punten waarover de getuige kan verklaren, in redelijkheid niet van belang kunnen zijn voor
enige in zijn strafzaak te nemen beslissing dan wel redelijkerwijze moet worden uitgesloten dat die
getuige iets over bedoelde punten zou kunnen verklaren. Enerzijds impliceert deze regeling een
terughoudend gebruik door de rechter van zijn bevoegdheid tot afwijzing van het verzoek, doch
anderzijds veronderstelt zij dat het verzoek door de verdediging naar behoren wordt gemotiveerd.
Van de verdediging mag worden verlangd dat zij ten aanzien van ieder van de opgegeven getuigen
motiveert waarom het horen van deze getuige van belang is voor enige in de strafzaak uit hoofde van
de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing.2 Ingeval het verzoek tot het horen een persoon betreft die
in het vooronderzoek nog geen verklaring heeft afgelegd, dienen in het bijzonder de redenen te
worden opgegeven waarom de verklaring kan strekken tot staving van de betwisting van het
tenlastegelegde dan wel ter onderbouwing van een verweer of standpunt dat betrekking heeft op
een van de andere door de rechter uit hoofde van de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissingen.3

13. In de onderhavige zaak heeft de verdediging ter onderbouwing van het verzoek [betrokkene 1]
als getuige te horen aangevoerd dat hem vragen zouden moeten worden gesteld over de door hem
gehouden duikacties alsmede dat hem zou moeten worden gevraagd wie de eigenaar was van de
sloep. Dat de verdediging zou hebben aangegeven dat [betrokkene 1] ook zou moeten worden
gevraagd of de eigenaar van de sloep een lamp heeft gemonteerd en, zo ja, wat voor soort lamp blijkt
niet uit de appelschriftuur noch uit de toelichting van het verzoek ter terechtzitting in hoger beroep
van 14 april 2017.

14. Het hof heeft aan de afwijzing van het verzoek ten grondslag gelegd dat [betrokkene 1] direct
noch indirect kan verklaren over de vraag of de sloep ten tijde van het ongeval verlicht was en dat de
punten waarover hij kan verklaren niet van belang zijn voor enige door het hof in deze strafzaak te
nemen beslissing. Dat oordeel acht ik, mede in aanmerking genomen hetgeen de verdediging aan het
verzoek ten grondslag heeft gelegd, niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

15. Het middel faalt.

16. Het tweede middel richt zich tegen de afwijzing door het hof van het verzoek om 
[betrokkene 6] als getuige te horen.

17. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 27 november 2017 houdt, voor zover
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voor de beoordeling van het middel van belang, het volgende in:

“De verdachte en de raadsman voeren het woord tot verdediging, waarbij de raadsman het woord
voert overeenkomstig zijn pleitnota, welke aan het hof is overgelegd en als bijlage VI aan dit proces-
verbaal is gehecht. In aanvulling op zijn pleitnota voert de raadsman aan, zakelijk weergegeven:

(…) [betrokkene 6] stelt dat het om kwart voor 11 ’s avonds nog heel druk was op het water. Om
kwart voor 11 ’s avonds zijn de Vinkeveense Plassen echter nagenoeg leeg. De eilanden zijn vol, maar
de plas is nagenoeg leeg. (…) In aanvulling op mijn pleitnota verzoek ik om [betrokkene 6] te horen.”

18. De aanvulling op het arrest als bedoeld in art. 365a, tweede lid, Sv houdt met betrekking tot dit
verzoek het volgende in:

“De raadsman heeft ter terechtzitting van 27 november 2017 in aanvulling op zijn pleitnota verzocht
om [betrokkene 6] als getuige te horen. In het arrest d.d. 11 december 2017 is abusievelijk verzuimd
om op te nemen de afwijzende beslissing van het hof op het verzoek van de raadsman. Het hof wijst
het verzoek af nu hiervan niet de noodzaak is gebleken.”

19. Het middel valt uiteen in drie klachten. Allereerst klaagt het dat in het proces-verbaal van de
terechtzitting in hoger beroep van 27 november 2017 noch in het bestreden arrest een beslissing is
gegeven op het verzoek van de raadsman om [betrokkene 6] als getuige te horen, zodat het
onderzoek in hoger beroep en het daarop gebaseerde arrest nietig zijn. Daaraan doet volgens de
stellers van het middel niet af dat het hof de afwijzende beslissing als een nadere overweging heeft
opgenomen in de aanvulling bewijsmiddelen.

20. In dat kader moet worden voorop gesteld dat in het verkorte arrest de beslissingen moeten zijn
opgenomen ten aanzien van op de terechtzitting door of namens de verdachte gedane verzoeken
waarop de rechter op straffe van nietigheid gehouden is bepaaldelijk een beslissing te geven, voor
zover daarop niet reeds ter terechtzitting is beslist.4 De voorgeschreven nietigheid is door de Hoge
Raad echter in zoverre gerelativeerd dat de enkele omstandigheid dat de beslissing ten onrechte niet
in het verkorte arrest maar in de aanvulling is opgenomen, hoewel op zichzelf gegrond, niet tot
vernietiging van het bestreden arrest noopt. Bij vernietiging op deze enkele grond heeft de verdachte
onvoldoende in rechte te respecteren belang. Hij kan immers de juistheid en begrijpelijkheid van de
beslissing in volle omvang aan de Hoge Raad voorleggen. Laat hij na inhoudelijke klachten te
formuleren tegen deze beslissing, dan zal in voorkomende gevallen de klacht met art. 81, eerste lid,
RO of art. 80a RO worden afgedaan, aldus de Hoge Raad.5

21. Het middel klaagt aldus op zich terecht dat het hof zijn beslissing op het verzoek om de getuige
[betrokkene 6] te horen ten onrechte niet heeft opgenomen in het bestreden arrest. Nu het hof zijn
beslissing echter heeft opgenomen in de aanvulling en de verdachte de juistheid en begrijpelijkheid
van de beslissing in volle omvang aan de Hoge Raad kan voorleggen, van welke gelegenheid blijkens
de tweede en de derde klacht ook daadwerkelijk gebruik is gemaakt, heeft de verdachte onvoldoende
in rechte te respecteren belang bij vernietiging van het bestreden arrest op deze enkele grond. De
eerste klacht is tevergeefs voorgesteld.

22. Verder klaagt het middel dat het hof bij de beoordeling van het verzoek ten onrechte toepassing
heeft gegeven aan het noodzakelijkheidscriterium, aangezien gelet op het zeer late stadium waarin
de brief van [betrokkene 6] , die dateert van 15 november 2017, aan het dossier is toegevoegd
aanleiding bestond om in plaats van het noodzakelijkheidcriterium het criterium van het
verdedigingsbelang toe te passen, althans heeft het hof ten onrechte niet doen blijken deze
omstandigheid bij de beoordeling te hebben betrokken.

23. Het bij pleidooi gedane verzoek om [betrokkene 6] als getuige te horen, is een verzoek als
bedoeld in art. 328 Sv, in verbinding met art. 331, eerste lid, Sv en art. 415, eerste lid, Sv, om gebruik
te maken van een in art. 315 Sv omschreven bevoegdheid. Maatstaf voor de beoordeling van een
dergelijk verzoek is het noodzakelijkheidscriterium.

24. Onder omstandigheden kan de eis van een eerlijke procesvoering echter meebrengen dat de
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2.60.

concrete toepassing van het noodzakelijkheidscriterium niet wezenlijk verschilt van wat met de
toepassing van het verdedigingsbelang zou worden bereikt. Het overzichtsarrest van de Hoge Raad
van 1 juli 2014 inzake het oproepen en horen van getuigen houdt daarover het volgende in:

“2.59. Wat betreft de beoordeling van verzoeken van de verdediging tot het oproepen van getuigen
maakt de wet een strikt onderscheid naar gelang het verzoek wel of niet bij appelschriftuur is gedaan
en is het noodzakelijkheidscriterium toepasselijk indien het verzoek niet bij appelschriftuur is gedaan.
In HR 19 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ1702, NJ 2007/626 is geoordeeld dat naar de bewoordingen
van de wettelijke maatstaven en volgens de invulling die daaraan in de jurisprudentie is gegeven, het
noodzakelijkheidscriterium de rechter, in ieder geval in abstracto, een ruimere marge biedt om een
verzoek niet te honoreren dan het criterium van het verdedigingsbelang. In dat arrest is dit
onderscheid echter gerelativeerd in die zin dat ingeval de verdediging niet tijdig kon beschikken over
de voor het opstellen van de appelschriftuur relevante processtukken, zoals de aanvulling op het
verkorte vonnis, de eis van een eerlijke procesvoering – tegen de achtergrond van hetgeen met het
oog op een behoorlijke verdediging is vereist – meebrengt dat het openbaar ministerie
onderscheidenlijk de rechter die omstandigheid in hun afweging dienen te betrekken bij
gebruikmaking van de wettelijk voorgeschreven toepassing van het noodzakelijkheidscriterium. Dat
kan betekenen dat de concrete toepassing van het noodzakelijkheidscriterium niet wezenlijk verschilt
van wat met de toepassing van het criterium van het verdedigingsbelang zou worden bereikt.

In lijn met de relativering van dit onderscheid moet worden aangenomen dat onder
omstandigheden van de verdachte ook niet kan worden gevergd dat hij voorafgaand aan de
eerste terechtzitting in hoger beroep op de voet van art. 263-264 Sv getuigen aan de advocaat-
generaal opgeeft, bijvoorbeeld indien in eerste aanleg een verkort vonnis is gewezen en de
aanvulling daarop niet tijdig voor de verdachte beschikbaar is.”6

25. Anders dan de stellers van het middel kennelijk menen, is het niet zo dat de eis van een
eerlijke procesvoering met zich kan brengen dat de rechter het criterium van het
verdedigingsbelang moet hanteren in plaats van het in de wet voorgeschreven
noodzakelijkheidscriterium: het noodzakelijkheidscriterium blijft de door de rechter te hanteren
maatstaf, maar daaraan dient een toepassing te worden gegeven die niet wezenlijk verschilt van
de toepassing van het criterium van het verdedigingsbelang.7 Het hof heeft aldus bij de afwijzing
van het verzoek terecht het noodzakelijkheidscriterium gehanteerd.

26. Voor zover het middel bedoelt te klagen dat het hof aan het noodzakelijkheidscriterium ten
onrechte niet een toepassing heeft gegeven die niet wezenlijk verschilt van de toepassing van het
criterium van het verdedigingsbelang, stel ik voorop dat het afhangt van de omstandigheden van
het geval of een dergelijke invulling van het noodzakelijkheidscriterium aangewezen is. Daarbij is
onder meer van belang of de verdediging het hof heeft gewezen op dergelijke omstandigheden.8

27. In de onderhavige zaak heeft de verdediging niet alleen niet gewezen op dergelijke
omstandigheden, maar ontbreekt elke motivering van het verzoek om [betrokkene 6] als getuige
te horen. In dat licht bezien meen ik dat het kennelijke oordeel van het hof dat geen sprake was
van omstandigheden die noopten tot een toepassing van het noodzakelijkheidscriterium die niet
wezenlijk verschilt van de toepassing van het criterium van het verdedigingsbelang geen blijk
geeft van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl dat oordeel mij evenmin onbegrijpelijk voorkomt. De
tweede klacht faalt.

28. Ten slotte klaagt het middel dat het hof aan de afwijzing van het verzoek enkel ten grondslag
heeft gelegd dat de noodzaak niet is gebleken zonder de feitelijke gronden waarop de afwijzing
berust in de beslissing op te nemen, zodat het onderzoek in hoger beroep en het daarop
gebaseerde arrest nietig zijn.

29. In zijn overzichtsarrest met betrekking tot de motivering van verzoeken tot het oproepen en
horen van getuigen van 4 juli 20179 heeft de Hoge Raad, voor zover hier van belang, het volgende
overwogen:

“3.6. Tegen deze achtergrond heeft naar het oordeel van de Hoge Raad voor het Nederlandse
strafproces te gelden dat een tot de zittingsrechter gericht verzoek tot het oproepen en het horen
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3.7.2.

3.7.3.

3.8.1.

van getuigen door de verdediging dient te worden gemotiveerd teneinde de rechter in staat te
stellen de relevantie van dat verzoek in het licht van de toepasselijke wettelijke voorschriften te
beoordelen. Deze motiveringsplicht draagt voorts eraan bij dat de rechter zo vroegtijdig mogelijk
het recht op een eerlijk proces in de hiervoor bedoelde zin kan betrekken bij de beoordeling van
het verzoek. De aan het verzoek te geven motivering dient ten aanzien van iedere van de door de
verdediging opgegeven getuige een toelichting te omvatten waarom het horen van deze getuige
van belang is voor enige in de strafzaak uit hoofde van de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing.
(…)

(…)

Voor de eisen die worden gesteld aan een verzoek tot het horen van een getuige, maakt
het in beginsel geen verschil of zo een verzoek een getuige 'à charge' dan wel 'à décharge'
betreft. Wel zal in de regel gelden dat een in het vooronderzoek afgelegde verklaring van
een getuige door de officier van justitie reeds bij de processtukken zal zijn gevoegd, zodat
daaruit in het licht van art. 149a, tweede lid, Sv kan worden afgeleid dat, naar het oordeel
van de officier van justitie, de inhoud van die door de getuige afgelegde verklaring
redelijkerwijs van belang kan zijn voor de door de rechter te nemen beslissingen. Dat
betekent echter niet zonder meer dat ook het horen van die getuige van belang is voor
enige in de strafzaak uit hoofde van de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing. Derhalve kan
voor de onderbouwing van het verzoek tot het horen van een getuige niet worden volstaan
met de enkele stelling dat bij de processtukken een verklaring van die getuige is gevoegd en
— met het oog op de procedure in hoger beroep — evenmin met de enkele stelling dat die
verklaring door de rechter in eerste aanleg voor het bewijs is gebezigd, maar dient te
worden gemotiveerd waarin, gegeven de voeging van de reeds afgelegde verklaring bij de
processtukken, de relevantie van het horen van de getuige is gelegen.

Ingeval het verzoek tot het horen een persoon betreft die in het vooronderzoek nog geen
verklaring heeft afgelegd, dient de motivering van het verzoek betrekking te hebben op het
belang van het afleggen van een verklaring door het horen van deze getuige voor enige in
de strafzaak uit hoofde van de art. 348 en 350 Sv te nemen beslissing, en dienen in het
bijzonder de redenen te worden opgegeven waarom de verklaring kan strekken tot staving
van de betwisting van het tenlastegelegde dan wel ter onderbouwing van een verweer of
standpunt dat betrekking heeft op een van de andere door de rechter uit hoofde van de art.
348 en 350 Sv te nemen beslissingen.

Of een verzoek tot het horen van getuigen naar behoren is onderbouwd alsook of het dient
te worden toegewezen, zal de rechter in het licht van alle omstandigheden van het geval —
en met inachtneming van het toepasselijke criterium — moeten beoordelen. De rechter dient,
indien hij een verzoek afwijst, de feitelijke en/of juridische gronden waarop die afwijzing
berust, in het proces-verbaal van de terechtzitting dan wel de uitspraak op te nemen. Die
rechterlijke motiveringsplicht steunt mede op art. 6 EVRM.”

30. Omtrent deze motiveringsverplichting zijn volgens de Hoge Raad geen algemene regels
te geven. De mate waarin een afwijzing van een verzoek tot horen van getuigen dient te
worden gemotiveerd, wordt mede bepaald door de aard van het onderwerpen waarover de
getuige zou kunnen verklaren alsmede de aard en de indringendheid van de door de
verdediging aangevoerde argumenten om hem te horen, terwijl tevens betekenis toekomt
aan het procesverloop, waaronder ook het stadium waarin het verzoek is gedaan. In
cassatie gaat het bij de beoordeling van de afwijzing van een verzoek tot het horen van
getuigen in de kern om de vraag of de beslissing begrijpelijk is in het licht van – als waren
het communicerende vaten – enerzijds hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd en
anderzijds de gronden waarop het is afgewezen.10

31. In de onderhavige zaak ontbeert het eerst bij pleidooi gedane verzoek, zoals hiervoor
reeds opgemerkt, elke motivering. De enkele opmerking dat, in tegenstelling tot hetgeen
[betrokkene 6] stelt, de Vinkeveense plassen om kwart voor elf ’s avonds nagenoeg leeg
zouden zijn, kan in het licht van de eisen die in het overzichtsarrest aan de motivering van
een getuigenverzoek worden gesteld immers niet voor een motivering van het verzoek
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doorgaan. Gelet hierop komt het oordeel van het hof dat de noodzaak van het horen van
[betrokkene 6] als getuige niet is gebleken mij niet onbegrijpelijk voor en meen ik dat de
afwijzing van het verzoek ook toereikend is gemotiveerd. De derde klacht is tevergeefs
voorgesteld.

32. Het middel faalt in al zijn onderdelen.

33. Het derde, vierde en vijfde middel komen op tegen de bewezenverklaring, de
bewijsvoering en de verwerping van door de verdediging gevoerde (bewijs)verweren. Ik
geef daarom hierna eerst de bewezenverklaring en de bewijsvoering weer.

34. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“1 subsidiair:

hij op 02 augustus 2014 op de Vinkeveense Plassen te Vinkeveen, gemeente [gemeente] ,
door roekeloos als bestuurder van een motorboot,

na voorafgaand gebruik van alcoholhoudende drank en

terwijl hij geen verlichting voerde terwijl het donker was en

terwijl hij een aantal dicht op elkaar liggende recreatie-eilandjes naderde

met een zeer hoge snelheid waardoor de motorboot in plané kwam over de Vinkeveense
Plassen heeft gevaren, in ieder geval met een snelheid hoger dan de ter plaatse toegestane
6 km/uur,

waardoor verdachte een eveneens op die Vinkeveense Plassen aanwezige verlichting
voerende sloep met vier opvarenden waaronder [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] niet heeft
gezien, ten gevolge waarvan verdachte met die motorboot in aanvaring is gekomen met die
sloep en twee van de opvarenden van die sloep,

waardoor het aan de schuld van verdachte te wijten is geweest dat [slachtoffer 1]

en [slachtoffer 2] zijn geraakt door (de schroef van) de motorboot en zodanig letsel hebben
bekomen dat zij aan de gevolgen daarvan zijn overleden;

2 subsidiair:

hij op 2 augustus 2014 op de Vinkeveense Plassen te Vinkeveen, gemeente [gemeente] ,

als bestuurder van een motorboot, daarmede hoogst, onachtzaam en/of (hoogst)
onoplettend heeft gevaren, waardoor het aan zijn schuld te wijten is dat een eveneens op
die Vinkeveense Plassen aanwezige sloep met daarop vier personen onbruikbaar werd,
immers, voer hij, verdachte,

na voorafgaand gebruik van alcoholhoudende drank en

terwijl hij geen verlichting voerde terwijl het donker, was en

terwijl hij een aantal dicht op elkaar liggende recreatie-eilandjes naderde

met een zeer hoge snelheid waardoor de motorboot in plané kwam over de Vinkeveense
Plassen, in ieder geval met een snelheid hoger dan de toegestane 6 km/uur,

waardoor verdachte een eveneens op die Vinkeveense Plassen aanwezig verlichting
voerende sloep met vier opvarenden waaronder [benadeelde 6] en [benadeelde 4] niet
heeft gezien, ten gevolge waarvan verdachte met die motorboot in aanvaring is gekomen
met die sloep en waarbij er levensgevaar voor [benadeelde 6] en [benadeelde 4] is
ontstaan;

3 primair:

hij op 2 augustus 2014 op de Vinkeveense Plassen te Vinkeveen, gemeente [gemeente] , als
schipper van een motorboot opzettelijk, de op hem rustende verplichtingen krachtens artikel
785 Wetboek van Koophandel niet is nagekomen, immers is hij, verdachte, nadat hij in aan-
/overvaring met de sloep met vier opvarenden was gekomen, met die motorboot
doorgevaren en heeft hij niet zo spoedig mogelijk naar de plek van de aan-/overvaring
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teruggevaren teneinde de hulp te verlenen aan de die sloep en de personen aan boord van
die sloep, waartoe hij bij machte was”.

35. Het hof heeft deze bewezenverklaring doen steunen op de inhoud van de
bewijsmiddelen die zijn opgenomen in de aanvulling op het arrest als bedoeld in art. 365a,
tweede lid, Sv. Het verkorte arrest bevat daarnaast – voor zover voor de bespreking van de
middelen van belang – de volgende overweging met betrekking tot het bewijs:

“Het hof gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

Op 2 augustus 2014 is om 22.43 uur een melding binnengekomen bij de politie van een
aanvaring tussen twee boten op de Vinkeveense Plassen. Ter plaatse werd een beschadigde
sloep aangetroffen met daarin twee overleden personen, [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] .
Door de twee andere opvarenden van de sloep, [benadeelde 6] en [benadeelde 4] , is
aangifte gedaan van poging tot doodslag. De speedboot die bij de aanvaring betrokken is
geweest werd de volgende dag aangetroffen, aangemeerd bij een woonark aan de [a-
straat] te Vinkeveen. De boot had verse schade aan de voorzijde. Verdachte heeft verklaard
dat hij op 2 augustus 2014 bestuurder is geweest van de speedboot. Hij heeft hiermee over
de Vinkeveense Plassen gevaren. Op een gegeven moment hoorde hij een klap. Hij heeft het
gas even teruggenomen, de boot heeft even stil gelegen en vervolgens zijn ze doorgevaren.
Hij heeft een klap gevoeld onder zijn boot.

(…)

Ten aanzien van feit 1 en 2 subsidiair

Niet alleen bij de vraag of sprake is van ‘schuld’ aan een verkeersongeval in de zin van
artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 terwijl de schuld bestaat in roekeloosheid als bedoeld in
artikel 175, lid 2, Wegenverkeerswet 1994, maar ook bij de vraag of sprake is van ‘schuld’ in
de zin van artikel 307 Wetboek van Strafrecht, terwijl de schuld bestaat in roekeloosheid,
komt het volgens de rechtspraak van de Hoge Raad aan op het geheel van de gedragingen
van de verdachte, de aard en de ernst daarvan en van de overige omstandigheden van het
geval. Niet reeds uit de ernst van de gevolgen van verkeersgedrag dat in strijd is met één of
meer wettelijke gedragsregels in het verkeer kan worden afgeleid dat sprake is van schuld in
vorenbedoelde zin.

Het hof is van oordeel dat op grond van de volgende factoren het handelen van verdachte
en het hem te maken verwijt als roekeloos moeten worden aangemerkt.

Snelheid speedboot

Verdachte heeft verklaard dat hij harder heeft gevaren dan de toegestane maximumsnelheid
van 6 km/u en dat hij ook tussen de eilanden harder heeft gevaren dan is toegestaan. Door
verbalisant [verbalisant] is een onderzoek ingesteld naar onder meer de vaarsnelheid van
de speedboot van verdachte op het moment van de aanvaring. Om de snelheid vast te
kunnen stellen zijn vaarproeven uitgevoerd. De sloep van de slachtoffers was dermate
beschadigd dat deze niet meer kon worden gebruikt. Met een vervangende boot zijn 6
vaarproeven gehouden. Met de speedboot van verdachte zijn 25 vaarproeven gehouden. Uit
het onderzoek komt naar voren dat er een verband is tussen de snelheid van beide
vaartuigen, aangezien op het moment van eerste aanraking beide punten van eerste impact
op gelijke hoogte van elkaar waren. Als niet bekend is wat de snelheid was van de sloep op
het moment van de aanvaring, kan de snelheid van de speedboot gelegen hebben tussen
de 39 en 68 km/h (tabel p. 1439 dossier). Aangezien niet bekend is wat de snelheid was van
de sloep op het moment van de aanvaring gaat het hof ervan uit dat verdachte minimaal 39
km/h moet hebben gevaren op het moment van de aanvaring. Aangezien een snelle
motorboot, ongeacht grootte of gewicht, begint te planeren vanaf een snelheid van
ongeveer 20 km/h (p. 1141 dossier) heeft verdachte dus in plané gevaren op het moment
van aanvaring. Dat verdachte zeer hard en in plané heeft gevaren wordt bevestigd door
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verschillende getuigen, onder wie getuigen [getuige 1] en [getuige 2] . Dat er ook anderen
zijn die over de stand van de boot anders hebben verklaard, doet daaraan niet af.

De raadsman heeft aangevoerd dat het onderzoek van [verbalisant] niet voor het bewijs kan
worden gebruikt aangezien bij de vaststelling van de snelheid niet is uitgegaan van de
snelheid van de sloep. Volgens de raadsman komt uit het dossier naar voren dat de sloep
een aanzienlijke snelheid heeft gehad, namelijk 15 km/u.

Het hof verwerpt dit verweer en overweegt dat uit het onderzoek van [verbalisant] volgt dat
de exacte snelheid van de speedboot niet kan worden vastgesteld aangezien de snelheid
van de sloep niet bekend is, maar dat in elk geval kan worden vastgesteld dat de snelheid
van de speedboot tussen de 39 km/u en de 68 km/u heeft gelegen waarbij in het voordeel
van verdachte wordt uitgegaan van de hoogste snelheid van de sloep (16 km/u), hetgeen
neerkomt op een minimale snelheid van de speedboot van 39 km/u, ruim zes keer de
maximum toegestane snelheid ter plaatse.

Verlichting speedboot en sloep

Getuige [getuige 3] heeft verklaard dat hij een sloep welke verlichting voerde op het water
zag varen en dat er een boot zonder verlichting met enorme snelheid aan kwam varen. Hij
hoorde een klap op het water en zag dat de boot zonder verlichting over de sloep met
verlichting heen knalde. De persoon die getroffen werd had wel verlichting aan, een wit rond
achterlicht. Getuige [getuige 4] heeft verklaard dat hij een speedboot aan zag komen varen
en dat hij nog zei: ‘wat vaart hij hard en geen verlichting’. Hij zag dat de sloep een lampje
had. Getuige [getuige 5] heeft verklaard dat hij een zwart varend vaartuig over het water
heen zag schieten. Rechts zag hij ook een bootje varen. De zwarte schim over het water
voerde geen verlichting. De andere boot had verlichting. Getuige [getuige 1] heeft verklaard
dat hij zag dat de speedboot geen verlichting voerde. Plotseling zag hij dat voor de boeg
van de speedboot een sloepje voer en dat dit sloepje licht voerde. Toen de speedboot aan
kwam met hoge snelheid zeiden ze volgens de getuige: ‘wat onverantwoord zo hard zonder
verlichting’.

Het hof leidt uit het voorgaande af dat de speedboot van verdachte op het moment van de
aanvaring geen verlichting voerde en dat de sloep van de slachtoffers wel verlichting voerde.
Het hof acht niet aannemelijk dat verdachte de verlichting als een ‘standaardhandeling’
tevoren zou hebben aangezet noch acht het hof aannemelijk dat de groene en blauwe
navigatieverlichting waarover door sommige personen is gesproken betekent dat zijn boot
wel verlichting voerde.

Alcoholgebruik

Verdachte heeft verklaard dat hij ’s middags twee glazen champagne heeft gedronken en ’s
avonds bij restaurant [A] nog twee biertjes. Na de aanvaring heeft hij geen alcohol meer
gedronken, aldus verdachte. Het hof overweegt dat het exacte alcoholgehalte bij verdachte
ten tijde van de aanvaring niet meer kan worden vastgesteld. Met de rechtbank gaat het hof
er echter vanuit dat verdachte veel meer heeft gedronken dan de hoeveelheid die hij zelf
stelt te hebben gedronken, op grond van het volgende. Op 3 augustus 2014 om 08.54 uur is
bij verdachte een ademanalyse afgenomen. Het resultaat hiervan bedroeg 60 mg/l. Het NFI
heeft een herberekening gedaan van het ademalcoholgehalte. (…)

Het NFI berekent het bloedalcoholgehalte, uitgaande van een ademalcoholgehalte van 60
mg/l, op 0,14 mg/ml bloed. Rekening houdend met vertraagde afbraak in lage concentraties
wordt de afname van het bloedalcoholgehalte in de tijd tussen de aanvaring en de
ademanalyse (10,3 uur) geschat op ongeveer 1,3 tot 2,5 milligram per milliliter. Hieruit volgt
volgens het NFI dat het bloedalcoholgehalte op het tijdstip van de aanvaring ongeveer zal
hebben gelegen tussen de 1,4 en 2,6 mg/ml.
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Het hof gaat op grond van het bovenstaande, in het voordeel van verdachte, uit van een
bloedalcoholgehalte van 1,4 mg/ml ten tijde van de aanvaring. Het hof neemt daarbij in
aanmerking dat verdachte na de aanvaring geen alcohol meer heeft gedronken, zoals hij zelf
heeft verklaard.11

De raadsman heeft aangevoerd dat de rechtbank ten onrechte de uitslag van het
bloedonderzoek onbesproken heeft gelaten, terwijl daaruit naar voren is gekomen dat er
geen alcohol is aangetroffen in het bloed van verdachte. Het hof overweegt hierover dat de
ademanalyse, waaruit een resultaat van 60 mg/1 naar voren is gekomen, heeft
plaatsgevonden om 08.54 uur en dat het bloedonderzoek pas is uitgevoerd om 12.37 uur,
derhalve ruim 3,5 uur na de ademanalyse, toen de restalcohol uit het bloed van verdachte
was verdwenen. Dat verdachte wel had gedronken wordt onder meer bevestigd door de
verklaring van [betrokkene 7] , een van de opvarenden van de speedboot, die verklaarde
dat ze allemaal dronken, dan wel aangeschoten waren, dat ze op Dance Valley veel hadden
gedronken en dat verdachte niet had mogen varen.

Roekeloosheid

Dat verdachte ter plekke minimaal 39 kilometer per uur heeft gevaren levert - zowel in aard,
ernst als de overige omstandigheden - in verband met de grootte van de daardoor
veroorzaakte gevaren een bijzonder ernstige gedraging op. Het gaat daarbij immers om ruim
zes keer de maximum snelheid van 6 kilometer per uur. Die maximumsnelheid ter plekke -
zowel overdag als bij nacht - was er natuurlijk niet voor niets. De hoogte van de
maximumsnelheid - zo begrijpt het hof - houdt verband met de gevaren van zowel het varen
bij nacht als van de relatieve engte van de doorgangen tussen de eilanden met hun
begroeiing en bebouwing. De door verdachte gevaren bijzonder hoge snelheid maakt het
zeer veel moeilijker voor verdachte als bestuurder om andere vaartuigen in de nabijheid
tijdig te zien en zo nodig uit te wijken en voor bestuurders van andere vaartuigen om tijdig
en adequaat te reageren, in het bijzonder als het donker is, zoals het op het tijdstip van de
aanvaring was. Die hoge snelheid is niet - voor zover dat al mogelijk is - gecompenseerd
door een bijzondere hoge mate van oplettendheid. Integendeel. Verdachte heeft immers de
sloep niet gezien, zoals hij heeft verklaard. Dat heeft er echter niet aan gelegen dat de sloep
niet verlicht was, want dat was de sloep wel. Het hof leidt daaruit af dat verdachte in hoge
mate onoplettend, althans in hoge mate onachtzaam is geweest, terwijl zijn gezichtsveld
aanzienlijk groter was dan wanneer hij op het punt stond in plané te gaan varen.
Omgekeerd beroofde de grote snelheid van de speedboot de opvarenden van de sloep van
elke mogelijkheid, om tijdig te reageren, uit te wijken of zo nodig voorrang te verlenen. Dit
effect werd nog versterkt doordat de speedboot geen verlichting voerde. Het was de
combinatie van de hoge snelheid van de door verdachte bestuurde speedboot en de
onoplettendheid, althans onachtzaamheid van verdachte die ertoe heeft geleid dat de
speedboot in de juist tot extra alertheid en voorzichtigheid nopende doorgang tussen de
eilanden over de sloep heen is gevaren.

Het bijzonder ernstige verwijt dat verdachte op grond van het voorgaande reeds wordt
gemaakt wordt nog vergroot door de omstandigheid dat verdachte onder invloed van een
hoeveelheid alcohol verkeerde die ongeveer drie maal de maximaal toegestane hoeveelheid
oplevert. Het hof heeft geen aanleiding te twijfelen aan de beschrijving van [betrokkene 7]
dat ook verdachte aangeschoten dan wel dronken was.

Daar komt verder nog bij dat verdachte op die avond ermee rekening had behoren te
houden:

- dat het op het water drukker zou zijn dan op andere momenten als gevolg van een aantal
evenementen, de zomervakantie en het mooie weer,

- dat zijn speedboot verhoudingsgewijs groot en zwaar is en een groot vermogen heeft
terwijl er aanzienlijk lichtere en minder snelle vaartuigen op het water of mensen in het
water konden zijn,
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- dat er verkeer van de kant kon komen waar de sloep vandaan kwam en – bij afwezigheid
van een verplichting daartoe – zonder dat dit stuurboord zou houden,

- dat hij niet meer dan weinig ervaring had met het varen in het donker.

Het hof leidt uit het voorgaande af dat door de buitengewoon onvoorzichtige gedraging van
de verdachte een zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen alsmede dat de verdachte
zich daarvan bewust had moeten zijn.

Op grond van al het voorgaande acht het hof bewezen dat verdachte zich schuldig heeft
gemaakt aan dood door schuld ten aanzien van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , terwijl de
schuld bestaat in roekeloosheid en het aan zijn schuld te wijten is dat een vaartuig
onbruikbaar wordt gemaakt, terwijl daardoor levensgevaar voor [benadeelde 6] en
[benadeelde 4] ontstaat. Het hof merkt hierbij op dat in de tenlastelegging van feit 2
kennelijk niet wordt gerept van ‘roekeloosheid’ omdat in de delictsomschrijving van artikel
169 Wetboek van Strafrecht waarop de tenlastelegging van feit 2 is gebaseerd geen
strafverzwaringsgrond van die strekking is geformuleerd.

Feit 3 primair

Door [verbalisant] is onderzoek gedaan naar de wijze waarop de afwikkeling van het
ongeval heeft plaatsgevonden. Hieruit komt naar voren dat de voorsteven van de speedboot
in aanraking is gekomen met de scheepshuid ter hoogte van de stuurboord voorzijde van de
sloep. De doorlopende beschadiging in de zitbank van de sloep is kennelijk veroorzaakt door
de stuurboord heckdrive van de speedboot. De voorsteven van de speedboot is bij de
botsing kennelijk de romp van de sloep binnengetreden ter hoogte van de stuurboord
voorzijde. De voorsteven is vervolgens in contact geweest met de binnenkuip van de sloep
en heeft vervolgens de binnenkuip verlaten. De sloep is dermate beschadigd dat deze niet
meer bruikbaar is.

Getuige [getuige 6] heeft verklaard dat hij omstreeks 22.45 uur een enorme klap hoorde en
een paar seconden later ‘help’ geluiden. Hij hoorde zowel mannen- als vrouwenstemmen
‘help’ roepen. [getuige 6] is met zijn zoon in hun boot gestapt en richting de plek gevaren
waar het hulpgeroep vandaan kwam. Tussen eiland 7 en 8 zag hij een boot liggen die geen
verlichting voerde. Er stonden drie personen op de boot, één persoon (een man) bij het
stuur en twee personen achterin. De mensen op de boot hebben niks gezegd, ze keken wat
in de rondte en het leek volgens de getuige alsof ze verdwaasd of verdoofd waren. De
getuige is doorgevaren richting het geschreeuw. Het geschreeuw was zowel vanaf de plek
van het eiland waar de getuige zich bevond, maar ook vanaf de plek waar hij de boot
passeerde, goed hoorbaar.

Het hof gaat ervan uit dat de boot die de getuige zag liggen, gezien de plek van de
aanvaring en de beschrijving van de personen in de boot, de boot is van verdachte.
Verdachte heeft zelf ook verklaard dat ze even stil hebben gelegen voordat ze zijn
doorgevaren.

Uit de door ooggetuigen beschreven manier waarop de speedboot van verdachte over de
sloep is heengevaren, de verklaringen van de getuigen over de harde klap en vervolgens het
gegil en geschreeuw, het onderzoek naar de afwikkeling van het ongeval en de ontstane
schade aan de sloep leidt het hof af dat het voor verdachte duidelijk moet zijn geweest dat
hij geen boei of beschoeiing, zoals hij heeft verklaard, maar een vaartuig met opvarenden
had geraakt. Uit de verklaring van onder meer getuige [getuige 6] leidt het hof af dat er veel
gegil en geschreeuw was op het moment dat de boot van verdachte even stil lag/stationair
draaide en dat dit kennelijk duidelijk te horen was vanaf de plek waar de boot van verdachte
stil lag. Dat veel getuigen vanaf de eilanden het gegil en geschreeuw hebben gehoord maar
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verdachte niet, acht het hof dan ook niet aannemelijk. [betrokkene 7] heeft verklaard dat
verdachte zei dat hij allemaal boten naar elkaar toe zag varen en dat hij meermalen
achterom heeft gekeken. Dat verdachte niet heeft gemerkt dat hij een aanvaring heeft
veroorzaakt waarbij gevaar voor de opvarenden is veroorzaakt, acht het hof op grond van
het voorgaande niet aannemelijk. Door vervolgens door te varen is verdachte naar het
oordeel van het hof opzettelijk zijn hulpverleningsverplichting niet nagekomen.”

36. Het derde middel valt uiteen in drie klachten.

37. De eerste klacht houdt in dat het hof onvoldoende gemotiveerd is afgeweken van het
uitdrukkelijk onderbouwde standpunt dat de verdachte niet in plané heeft gevaren en dus
maximaal ongeveer 17 km/u heeft gevaren, aangezien het hof niet heeft gerespondeerd op
de door de raadsman van de verdachte gemaakte berekening van de snelheid aan de hand
van de afstand tussen het restaurant en de plaats van het ongeval en de tijd die is
verstreken tussen het verlaten van het restaurant door de verdachte en het ongeval.

38. Op de terechtzitting in hoger beroep van 27 november 2017 heeft de raadsman van de
verdachte het woord gevoerd overeenkomstig zijn aan het proces-verbaal gehechte
pleitaantekeningen. Daarbij heeft de raadsman onder de punten 68 tot en met 93 een
uitgebreide beschouwing gewijd aan de snelheid van de door verdachte bestuurde boot en
het al dan niet planeren, met als conclusie dat verdachte wel iets te hard kan hebben
gevaren, maar niet zodanig hard dat bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van
roekeloosheid, deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. Onderdeel van de
beschouwing is onder meer het volgende:

“92. Voorts nog een feitelijk gegeven. Vaststaat dat [verdachte] restaurant [A] heeft verlaten
om 22.30 uur. De afstand van [A] naar de plaats van het ongeval bedraagt 1800 meter.
[verdachte] is rechtstreeks gevaren, en heeft geen omweg genomen. Dit blijkens de
opvarenden van de boot van [verdachte] . Volgens de getuigen heeft het ongeval om 22.45
uur plaatsgevonden. Bij een snelheid van 9 km/u zou [verdachte] over de afstand 10
minuten hebben gedaan. Als [verdachte] er 15 minuten over zou hebben gedaan zou de
snelheid 7,2 km/u zijn geweest. Dit feitelijk gegeven laat zich niet rijmen met de stelling dat
[verdachte] hard heeft gevaren, of zoals de Rechtbank Midden-Nederland vermoed, heel veel
harder dan 20 km/u.”

39. Het hof heeft in zijn hiervoor onder 35 weergegeven overweging met betrekking tot het
bewijs uitgebreid uiteengezet waarom het, in afwijking van hetgeen de raadsman heeft
aangevoerd, van oordeel is dat de verdachte heeft gevaren met een minimale snelheid van
39 km/u. Daarmee heeft het hof voldaan aan de motiveringsplicht van art. 359, tweede lid,
tweede volzin, Sv. Hieraan doet niet af dat het hof niet afzonderlijk is ingegaan op de door
de raadsman berekende snelheid. Deze motiveringsplicht gaat immers niet zo ver dat bij de
niet-aanvaarding van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt op ieder detail van de
argumentatie moet worden ingegaan.12 De eerste klacht faalt.

40. De tweede klacht houdt in dat de verwerping van het door de verdediging gevoerde
verweer dat de boot van de verdachte verlichting voerde onbegrijpelijk is en/of ontoereikend
is gemotiveerd. Aan deze klacht is ten grondslag gelegd dat het oordeel van het hof dat het
niet aannemelijk acht dat de groene en blauwe navigatieverlichting13 waarover door
sommige personen is gesproken betekent dat de boot van de verdachte wel verlichting
voerde onbegrijpelijk is, aangezien de verdediging heeft gewezen op meerdere verklaringen
van getuigen die rode en/of groene verlichting hebben waargenomen, terwijl de sloep enkel
verlicht kon worden door een wit insteeklicht en de boot van de verdachte was voorzien van
rode en groene navigatieverlichting.

41. In dat kader stel ik vast dat het hof verklaringen van verschillende getuigen tot het
bewijs heeft gebezigd die er op neerkomen dat de door verdachte bestuurde speedboot
geen verlichting voerde. Dat zijn de verklaringen van de in de overweging met betrekking tot
het bewijs genoemde getuigen [getuige 3] (bewijsmiddelen 28 en 29), [getuige 1]
(bewijsmiddelen 30 en 31), [getuige 5] (bewijsmiddel 33) en [getuige 4] (bewijsmiddel 34).14

Gelet daarop komt het oordeel van het hof dat het niet aannemelijk acht dat de groene en
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blauwe navigatieverlichting waarover door sommige personen is gesproken betekent dat de
boot van de verdachte wel verlichting voerde mij niet onbegrijpelijk voor. Het oordeel kan,
verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet verder worden
getoetst. De verwerping van het verweer dat de boot van de verdachte verlichting voerde is
daarmee niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. De tweede klacht faalt.

42. De derde klacht houdt in dat het hof de verklaring van getuige [getuige 4] heeft
gedenatureerd.

43. Het proces-verbaal verhoor van getuige van de rechter-commissaris in strafzaken in de
rechtbank Midden-Nederland van 2 oktober 2015 houdt als verklaring van [getuige 4] , voor
zover hier van belang, het volgende in:

“U vraagt mij wat ik van de sloep heb gezien. Ik heb toen niet gezien hoeveel mensen erop
zaten, later wist ik dat wel. Ik zag wel dat hij een lampje had, een groen lampje als ik het mij
goed herinner.”

44. De hiervoor reeds weergegeven overweging van het hof met betrekking tot het bewijs
houdt, voor zover hier van belang, het volgende in:

“Getuige [getuige 4] heeft verklaard dat hij een speedboot aan zag komen varen en dat hij
nog zei: ‘wat vaart hij hard en geen verlichting’. Hij zag dat de sloep een lampje had.”

45. De aanvulling op het verkorte arrest houdt, voor zover hier van belang, het volgende in:

“34. Het proces-verbaal verhoor van getuige van de rechter-commissaris in strafzaken in de
rechtbank Midden-Nederland van 2 oktober 2015, voor zover inhoudende – zakelijk
weergegeven – als verklaring van [getuige 4] :

(…) U vraagt mij wat ik van de sloep heb gezien. Ik zag wel dat hij een lampje had.”

46. Aan het middel is ten grondslag gelegd dat het hof door de verklaring van de getuige
[getuige 4] aldus weer te geven in de overweging met betrekking tot het bewijs en de
aanvulling het hof aan deze verklaring een wezenlijk andere betekenis heeft gegeven dan
de getuige daaraan kennelijk heeft bedoeld te geven.

47. Vooropgesteld moet worden dat het aan de feitenrechter is voorbehouden om van een
bepaalde verklaring die onderdelen te selecteren en eventueel samen te vatten die hem
betrouwbaar en nuttig voorkomen om daarop zijn oordeel te baseren en andere delen van
de verklaring terzijde te laten.15 Wat in de uitspraak wordt weergegeven, mag niet in strijd
zijn met de bewoordingen van de originele verklaring.16 De vrijheid van de feitenrechter vindt
haar grens daar waar een verklaring, door de wijze waarop zij is weergegeven en/of door
de selectie van onderdelen ervan, een betekenis zou krijgen die degene die haar heeft
afgelegd daaraan niet heeft willen toekennen.17 De rechter mag aan het gebruikte onderdeel
van een verklaring dus niet een andere betekenis geven dan de betekenis die dat onderdeel
in het verband van de gehele verklaring had. Dat zou neerkomen op een ontoelaatbare
denaturering van de verklaring.18

48. Het hof heeft door het weglaten van de zinsnede " een groen lampje als ik het mij goed
herinner" geen wezenlijk andere betekenis gegeven aan de tot het bewijs gebezigde
onderdeel van de verklaring van [getuige 4] dat hij zag dat de sloep een lampje had. Van
denaturering is daarmee geen sprake. De derde klacht faalt.

49. Het middel faalt in al zijn onderdelen.

50. Het vierde middel klaagt dat het hof heeft verzuimd te responderen op het door de
verdachte ingenomen uitdrukkelijk onderbouwde standpunt dat het door verbalisant
[verbalisant] uitgevoerde onderzoek naar de snelheid van de door verdachte bestuurde boot
onvolledig is geweest nu deze in zijn berekeningen ten onrechte niet het verschil in gewicht
van de boten en de materiaalsterktes niet heeft meegenomen en evenmin rekening heeft
gehouden met de snelheid van de sloep.

51. Blijkens de toelichting op het middel wordt daarbij gedoeld op de volgende passages uit
de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep gehechte schriftelijke
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laatste woord van de verdachte:

"Ook onderzoeker [verbalisant] laat een hoop steken vallen in het onderzoek. Hij mag, zoals
de slager die zijn eigen vlees keurt, zelf zijn vragen bepalen over wat hij wil onderzoeken.
Hij vergeet daarbij helemaal de sloep ook in zijn onderzoek mee te nemen en heeft alleen
vragen over hoe snel mijn boot heeft gevaren en hoe de afwikkeling van de schade heeft
plaats kunnen vinden. Hij laat in een aantal schetsen zien hoe hij denkt dat mijn boot de
sloep heeft geraakt maar vergeet daarbij dat mijn boot, die ruim 3000 Kg. weegt niet 1
meter horizontaal boven het water kan zweven. Hij vergeet het verschil in de gewicht van
beide boten in zijn onderzoek mee te nemen en ook de materiaal sterktes van beide
vaartuigen laat hij buiten beschouwing. (De sloep weegt slechts 1.000 Kg terwijl mijn boot
ruim 3.000 Kg weegt en de sloep is gemaakt van maar 14 mm. dik polyester terwijl mijn boot
gemaakt is van ruim 40 mm. mahoniehout met aan de binnenzijde nog eens een polyester
laag van 20 mm.) Dat de boot dus bijna geen schade heeft en de sloep veel is door deze
verschillen niet verwonderlijk.

(…)

Ook is er in zijn onderzoek geheel geen rekening gehouden met het feit dat mijn boot onder
een bepaalde hoek de sloep heeft moeten raken om tot het actuele impactpunt te kunnen
komen. Dit punt van impact zit namelijk iets boven de waterlijn aan de onderkant van mijn
boeg. Dit punt kan alleen daar ontstaan zijn als de punt van mijn boot, de boeg, omhoog
stond. De slachtoffers getuigen zelf ook dat ze de punt van de boot op zich af zagen komen.
Ook een aantal getuigen geeft aan dat de boeg van de boot omhoog stond. Dit kan alleen
worden veroorzaakt als mijn boot NIET in plane was en dus een snelheid had die onder de
20 km/u lag. (…)

(…)

[verbalisant] heeft met de afwikkeling van de schade ook totaal geen rekening gehouden
met het feit dat ook de sloep een snelheid had. Volgens de overlevenden voeren ze met de
sloep een snelheid van 15 km/u Deze snelheid dient te worden opgeteld bij mijn snelheid.
Samen vormen deze opgetelde snelheden de impactsnelheid. Als [verbalisant] daarmee
geen rekening heeft gehouden kan hij onmogelijk beweren dat de snelheid die tot deze
afwikkeling van de schade komt uitsluitend kan komen door mijn snelheid en deze daarom
hoger zou liggen dan 20 km per uur. Dat hij de testgegevens van de runs tijdens de
reconstructie tot 20 k/mu uit het onderzoek weglaat is het achterhouden van bewijs.

Zoals ik tijdens de verhoren heb aangegeven stonden de gashandles van mijn boot op 45
graden. Dit staat gelijk aan een testrun tijdens de reconstructie met een snelheid van 17-18
km/u. Hierbij is de boot dus weer niet in plane zoals zoveel getuigen en ook de opvarenden
van de sloep en ikzelf zeggen. Alleen omdat [verbalisant] op persoonlijke titel zonder nader
onderzoek meent dat een dusdanige schade bij deze snelheid van de boot niet zou kunnen
ontstaan laat hij deze runs buiten beschouwing in het onderzoek. Had hij wel de snelheden
van beide voertuigen bij elkaar opgeteld dan had hij waarschijnlijk tot de conclusie gekomen
dat een dergelijke schade wel had kunnen ontstaan. Het niet opnemen van de snelheden
van beide vaartuigen maakt zijn conclusie onvolledig."

52. Het is vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat, wil een standpunt de verplichting tot
beantwoording scheppen, dit duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een
ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van de feitenrechter naar voren moet worden
gebracht.19 Of hetgeen ter terechtzitting over die verklaring is aangevoerd moet worden
aangemerkt als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt is een interpretatievraag die aan
het hof is voorbehouden. In dit verband kan in cassatie de uitleg door het hof van hetgeen
ter terechtzitting ter verdediging is aangevoerd slechts op zijn begrijpelijkheid worden
getoetst.20

53. Hetgeen in de cassatieschriftuur is aangeduid als een uitdrukkelijk onderbouwd
standpunt in de zin van art. 359, tweede lid, Sv heeft het hof kennelijk niet als zodanig
opgevat. Dat oordeel geeft naar mijn mening geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en
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is niet onbegrijpelijk. Daarbij neem ik in aanmerking dat de verdachte zijn opmerkingen met
betrekking tot het onderzoek door verbalisant [verbalisant] niet van een ondubbelzinnige
conclusie heeft voorzien. Ik sluit bovendien niet uit dat de omstandigheid dat sprake is van
een betoog van verdachte zelf (als laatste woord) terwijl hij werd bijgestaan door een
rechtsgeleerd raadsman voor het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk bij het al dan niet
aanmerken als uitdrukkelijk onderbouwd standpunt niet volledig zonder betekenis is
geweest.

54. Het middel faalt.

55. Het vijfde middel klaagt dat het oordeel van het hof dat sprake is van schuld in de zin
van roekeloosheid blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, althans onvoldoende met
redenen is omkleed. Aan het middel is ten grondslag gelegd dat uit hetgeen het hof heeft
overwogen niet (zonder meer) kan volgen dat door de buitengewoon onvoorzichtige
gedraging van de verdachte een ernstig gevaar in het leven is geroepen en dat de
verdachte zich daarvan bewust is geweest, althans had moeten zijn.

56. Bij de beoordeling van het middel moet het volgende vooropgesteld worden.
Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad geldt voor de schuldvorm "roekeloosheid" dat
in cassatie slechts kan worden onderzocht of uit de bewijsvoering kan worden afgeleid dat
daarvan sprake is, waarbij het aankomt op het geheel van de gedragingen van de
verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval. Bij die
beoordeling moet worden betrokken dat deze roekeloosheid in de wetsgeschiedenis als "de
zwaarste vorm van het culpose delict" wordt aangemerkt die tot onder meer een
verdubbeling van het maximum van de op te leggen vrijheidsstraf heeft geleid. Mede met het
oog op het strafverhogende effect van dit bestanddeel moeten daarom aan de vaststelling
dat sprake is van roekeloosheid, dus de zwaarste vorm van schuld, bepaaldelijk eisen
worden gesteld en dient de rechter in voorkomende gevallen daaraan in zijn motivering van
de bewezenverklaring nadere aandacht te geven.
Het voorgaande brengt mee dat de vraag of in een concreet geval sprake is van
roekeloosheid een beoordeling vergt van de specifieke omstandigheden van dat geval. Bij de
toetsing in cassatie van beslissingen in concrete gevallen kan een rol spelen of de rechter
zijn oordeel dat sprake is van roekeloosheid heeft voorzien van een nadere motivering die
recht doet aan het bijzondere karakter van roekeloosheid. Van roekeloosheid als zwaarste,
aan opzet grenzende, schuldvorm zal immers slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zijn.
Daarbij verdient opmerking dat "roekeloosheid" in de zin van de wet een specifieke
betekenis heeft die niet noodzakelijkerwijs samenvalt met wat in het normale spraakgebruik
onder "roekeloos" – in de betekenis van "onberaden" – wordt verstaan.
Om tot het oordeel te kunnen komen dat in een concreet geval sprake is van roekeloosheid
zal de rechter zodanige feiten en omstandigheden moeten vaststellen dat daaruit is af te
leiden dat door de buitengewoon onvoorzichtige gedraging van de verdachte een zeer
ernstig gevaar in het leven is geroepen, alsmede dat de verdachte zich daarvan bewust
was, althans had moeten zijn.21

57. In de onderhavige zaak heeft het hof, zoals hiervoor weergegeven, zijn oordeel dat
sprake is van roekeloosheid uitgebreid gemotiveerd. Daaruit blijkt dat het hof heeft
vastgesteld dat de verdachte in het donker met zijn onverlichte, grote en zware speedboot
heeft gevaren met een snelheid van minimaal 39 km/u, zijnde ruim zes keer de ter plaatse
geldende maximumsnelheid – welke maximumsnelheid verband hield met de gevaren van het
varen bij nacht en de relatieve engte van de doorgangen tussen de eilanden – en daarbij in
de doorgang tussen de eilanden over de verlichte sloep is gevaren, zulks terwijl de
verdachte – die weinig ervaring had met varen in het donker – verkeerde onder invloed van
ongeveer drie maal de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol.22 Daarbij had de verdachte
er rekening mee te houden dat het die avond drukker zou zijn op het water dan anders, dat
er ook aanzienlijk lichtere en langzamere vaartuigen op het water of mensen in het water
konden zijn en dat er verkeer kon komen van de kant waar de sloep vandaan kwam.

58. In de toelichting op het middel wordt een vergelijking gemaakt met het wegverkeer en
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gesteld dat in deze zaak geen sprake was van een kat- en muisspel met een ander vaartuig.
Het oordeel van het hof dat sprake was van roekeloosheid getuigt “dan ook” van een
onjuiste rechtsopvatting, aldus de toelichting op het middel. In dat kader merk ik op dat de
gevallen waarin de Hoge Raad het oordeel dat sprake was van roekeloosheid in de zin van
art. 175, tweede lid, WVW 1994 in stand liet, zijn te karakteriseren als een kat- en muisspel,
een snelheidswedstrijd, een wedstrijdachtige achtervolging, zeer gevaarlijk rijgedrag tijdens
het vluchten voor de politie respectievelijk een verkeersruzie.23 Van een dergelijke situatie is
in de onderhavige zaak geen sprake, maar als in deze zaak daadwerkelijk een vergelijking
wordt gemaakt met het wegverkeer, dan hebben we het hier over het in het donker met een
onverlichte auto rijden met een snelheid van ten minste 180 km/u in een 30-kilometerzone.
De vraag kan worden gesteld of daarmee in de context van het wegverkeer niet al sprake
zou zijn van een gedraging waarmee men zich welbewust buiten de orde van het normale
verkeer plaatst ten koste van extreme risico’s voor andere verkeersdeelnemers.24

59. Wat daar ook van zij, meen ik dat gelet op de door het hof vastgestelde feiten en
omstandigheden het oordeel van het hof dat door de buitengewoon onvoorzichtige
gedraging van de verdachte een zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen en dat de
verdachte zich daarvan bewust had moeten zijn, en zich in deze zaak aldus een
uitzonderlijke geval voordoet waarin sprake is van roekeloosheid, geen blijk geeft van een
onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel acht ik evenmin onbegrijpelijk en toereikend
gemotiveerd.

60. Bij het voorgaande neem ik mede in aanmerking dat ten aanzien van art. 307 Sr de
omstandigheid dat de verdachte onder invloed van alcohol verkeerde en de omstandigheid
dat de verdachte de maximumsnelheid in ernstige mate heeft overschreden niet zelfstandig
tot verhoging van het wettelijk strafmaximum leiden. Van een ‘dubbeltelling’ van bepaalde
gedragingen kan daarmee, anders dan ten aanzien van art. 6 WVW 1994 in verbinding met
art. 175 WVW, geen sprake zijn.

61. Het middel faalt.

62. De vier middelen richten zich tegen de beslissingen van het hof op de vorderingen van de
benadeelde partijen ten aanzien van de post gederfd levensonderhoud.

63. Blijkens de zich bij de stukken van het geding bevindende vorderingen van de benadeelde partijen
[benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 3] omvatten deze vorderingen onder meer de post
gederfd levensonderhoud, te weten respectievelijk € 137.008,06, € 32.826,56 en € 23.430,16. De
rechtbank heeft de vorderingen van de benadeelde partijen op dit punt integraal toegewezen.

64. In hoger beroep heeft voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling een schriftelijke
conclusiewisseling plaatsgevonden. Namens de benadeelde partijen heeft mr. Korver de vorderingen
nader schriftelijk toegelicht, waarbij hij heeft verzocht de beslissingen van de rechtbank ten aanzien
van het gederfd levensonderhoud in stand te laten.25 De schriftelijke conclusie van de raadsman van
de verdachte houdt, voor zover hier van belang, het volgende in:

“De vordering van [benadeelde 1] (de echtgenote van slachtoffer [slachtoffer 2] )

30. Wat betreft het door [benadeelde 1] gevorderde levensonderhoud (ad 2: € 137.008,06) heeft de
Rechtbank naar haar eerdere overwegingen ten aanzien van [slachtoffer 1] verwezen en de vordering
toegewezen. Ook cliënt verwijst hier naar wat hij op dit punt reeds stelde ten aanzien van de
vordering tot gederfd levensonderhoud van [slachtoffer 1] en het feit dat met dit deel van de
vordering het strafproces in onwenselijke mate wordt belast (zie punt 24 van deze conclusie). De
vordering van [benadeelde 1] is nog omvangrijker (alleen het verslag van [B] beslaat - inclusief bijna
dertig bijlagen - al honderden pagina’s), uiterst complex en bovendien multi-interpretabel. Het vraagt
om de nodige expertise om deze vordering tot in detail te toetsen en daarvoor is in onderhavig proces

De middelen van de benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2] en
[benadeelde 3]
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geen plaats. De vordering kan ook niet worden toegewezen zonder deze punctuele toets – op die
manier is niet uitgesloten dat de verdachte, in dit geval cliënt, onevenredig wordt belast en
[benadeelde 1] bovenmatig wordt bevoordeeld. Indien Uw Hof concrete complexiteiten en vragen
aangedragen wenst te zien teneinde [benadeelde 1] in dit deel van haar vordering niet-ontvankelijk
te kunnen verklaren dan wel dit deel van de vordering af te wijzen, behoudt cliënt zich het recht voor
dat alsnog te doen.

(…)

De vordering van [benadeelde 3] (de zoon van slachtoffer [slachtoffer 2] )

(…)

37. (…) Ten aanzien van het materiële deel zijnde gederfd levensonderhoud meent cliënt dat dit
onterecht is toegewezen. Cliënt meent dat met dit deel van de vordering vanwege zijn complexe aard
het strafproces onevenredig wordt belast. Indien Uw Hof concrete complexiteiten en vragen
aangedragen wenst te zien teneinde [benadeelde 3] in dit deel van zijn vordering niet-ontvankelijk te
kunnen verklaren dan wel dit deel van de vordering af te wijzen, behoudt cliënt zich het recht voor dat
alsnog te doen.

De vordering van [benadeelde 2] (de dochter van slachtoffer [slachtoffer 2] )

(…)

40. (…) Ten aanzien van het materiële deel zijnde gederfd levensonderhoud meent cliënt dat dit
onterecht is toegewezen. Cliënt meent dat met dit deel van de vordering vanwege zijn complexe aard
het strafproces onevenredig wordt belast. Indien Uw Hof concrete complexiteiten en vragen
aangedragen wenst te zien teneinde [benadeelde 2] in dit deel van haar vordering niet-ontvankelijk
te kunnen verklaren dan wel dit deel van de vordering af te wijzen, behoudt cliënt zich het recht voor
dat alsnog te doen.”

65. Op de terechtzitting in hoger beroep van 27 november 2017 heeft de advocaat van de benadeelde
partijen het woord gevoerd overeenkomstig de aan het proces-verbaal gehechte pleitaantekeningen
ten aanzien van de vorderingen benadeelde partij. Deze pleitaantekeningen, houden voor zover voor
de beoordeling van de middelen van belang, het volgende in:

“Gederfd levensonderhoud

Minderjarigen [benadeelde 3] en [benadeelde 2] en [benadeelde 1]

23. Cliënten hebben een uitgebreide onderbouwing gegeven van kosten voor gederfd
levensonderhoud. Zij hebben daartoe een gespecialiseerd bureau ingeschakeld (rekenkundigbureau
[C] , en niet [B] zoals de verdediging stelt). Die onderbouwing is uitgebreid, doch dat is volgens
cliënten juist geen reden om de vordering niet ontvankelijk te verklaren.

24. Er is een deugdelijke uitleg gegeven waarom is gekomen tot het bedrag dat is gevorderd. Reeds
bij de Rechtbank is aan de verdediging gelegenheid gegeven om op voorhand vragen te stellen over
eventuele onduidelijkheden. Die vragen zijn niet gesteld en de vordering is niet betwist.

25. Nu voert de verdediging plotseling aan dat die vordering uiterst complex zou zijn en bovendien
multi-interpretabel. Cliënten betwisten dit en de verdediging maakt dit bovendien ook niet concreet.

26. Daarnaast stelt de verdediging dat er vele vragen zouden zijn over die vorderingen en dat
beantwoording daarvan specifieke kennis vraagt. Juist die specifieke kennis is ingeschakeld door het
rekenkundig bureau en juist aan die specialisten hadden vragen, ook door de verdediging, kunnen
worden gesteld. Bovendien zijn stukken in geding gebracht die relevant zijn voor de beoordeling van
het gederfd levensonderhoud.

27. De verdediging is al geruime tijd bekend met deze stukken doch heeft nagelaten een andere
rapportage in geding te brengen. Ook wordt niet concreet gesteld welke zaken vragen oproepen en
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welke punten worden betwist. Cliënten menen dat er dan ook geen sprake is van een concrete
betwisting en stellen dat dit verweer verworpen dient te worden.

28. Het aanbod van de verdediging om, voor zover uw Hof dat zou wensen, nog concrete
complexiteiten en vragen aan te dragen, dient volgens cliënten te worden afgewezen. Dit zou dan ter
zitting voor eerst in hoger beroep worden aangedragen. Dit terwijl bij de Rechtbank de deskundige op
zitting aanwezig is geweest om vragen te beantwoorden en juist in hoger beroep een schriftelijke
ronde is gehouden teneinde aan partijen gelegenheid te bieden om concrete, gemotiveerde, verweren
aan te voeren.

29. Cliënten stellen dat, nu de verdediging van die gelegenheid in de schriftelijke toelichting geen
gebruik heeft gemaakt, het in strijd met de beginselen van een goede procesorde is, indien thans
alsnog ter zitting dergelijke punten kunnen worden aangedragen. Immers, op voorhand hadden nog
vragen aan de deskundige kunnen worden gesteld en beantwoord. Cliënten stellen dan ook dat de
vordering onvoldoende gemotiveerd is betwist.

30. Voorts stellen cliënten dat de vordering voor gederfd levensonderhoud voldoende duidelijk is en
deugdelijk onderbouwd is en zij verzoeken uw Hof eerbiedig die gevorderde schade toe te wijzen.”

66. Op de terechtzitting in hoger beroep van 27 november 2017 heeft de raadsman van de verdachte
het woord gevoerd overeenkomstig zijn aan het proces-verbaal gehechte pleitaantekeningen. Deze
pleitaantekeningen houden, voor zover hier van belang, het volgende in:

“165. Wat betreft de vordering benadeelde partij wordt verwezen naar

hetgeen door de verdediging in haar conclusie van 16 november 2017 is gesteld.

166. In het bijzonder ten aanzien van de vorderingen die zien op gederfd levensonderhoud of
inkomstenderving, is het civiele recht duidelijk – wie moet stellen, moet bewijzen (artikel 149 Rv) en de
'eigen schuld' kan pas worden vastgesteld na een grondig onderzoek (artikel 6:101 BW). Dit valt
simpelweg buiten het bestek van deze strafzaak. Ook Uw Hof kan niet het risico lopen dat er voor een
onterecht hoog bedrag schade wordt toegewezen en het enkele feit dat er schade in het strafproces
kan worden gevorderd, wil niet zeggen dat deze schade hoe dan ook moet worden toegewezen.”

67. Het bestreden arrest houdt met betrekking tot de vorderingen van de benadeelde partijen, voor
zover voor de beoordeling van de middelen van belang, het volgende in:

“Het hof maakt eerst enkele opmerkingen over een aantal schadeposten waarvan vergoeding door
diverse benadeelde partijen wordt gevorderd, over ‘eigen schuld’, over wettelijke rente, over
proceskosten en over de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Daarna zullen de
vorderingen per benadeelde partij worden besproken.

(…)

Derving levensonderhoud

De benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2] , [benadeelde 3] en de dochter van
slachtoffer [slachtoffer 1] hebben vergoeding gevorderd van gederfd levensonderhoud zoals bedoeld
in art. 6:108 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek. De rechtbank heeft de vorderingen op dit punt
toegewezen.

De advocaat-generaal heeft zich op dit punt gerefereerd aan het oordeel van het hof. De raadsman
van verdachte heeft de vordering op dit punt betwist, omdat dit deel van de vordering in het bijzonder
allerlei vragen oproept en de beantwoording daarvan specifieke kennis vereist. Het vraagt om de
nodige expertise om deze vordering tot in detail te toetsen en daarvoor is in het onderhavig proces
geen plaats.
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Mede in het licht van deze betwisting door de verdediging constateert het hof enerzijds, dat de vele
uitgangspunten voor de berekeningen in de door de benadeelde partijen ingebrachte rekenkundige
rapportages eenzijdig door of namens hen zijn vastgesteld, terwijl daarover in de rechtspraktijk
normaliter hetzij onderling overeenstemming pleegt te worden bereikt door de partijen hetzij door de
rechter vaststellingen worden gedaan na een gedegen partijdebat. Hetzelfde geldt voor de keuze van
de geraadpleegde rekenkundige. Ondanks de schriftelijke ronde die met betrekking tot de vorderingen
van de benadeelde partijen is gehouden, acht het hof met betrekking tot deze omvangrijke
schadeposten in dit geval niet verzekerd dat de verdachte enkel daardoor in voldoende mate in de
gelegenheid is geweest om naar voren te brengen hetgeen hij tot verweer tegen deze onderdelen
van de vorderingen zou kunnen aanvoeren. In zoverre zou. het hof dan ook verplicht zijn, gelet op het
bepaalde in art. 6 lid 1 EVRM, de benadeelde partijen in dit deel van hun vorderingen niet-ontvankelijk
te verklaren en te bepalen dat zij deze slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen (vgl.
ECLI:NL:HR:2006:AV2654).

Anderzijds is wat het hof betreft op zichzelf voldoende aannemelijk dat bij de desbetreffende
benadeelde partijen in ieder geval in enige mate sprake is van gederfd levensonderhoud.

Op grond van het bovenstaande zal het hof met gebruikmaking van de hem toekomende
schattingsbevoegdheid uit art. 6:97 van het Burgerlijk Wetboek per benadeelde partij vaststellen voor
welk bedrag deze in elk geval schade heeft geleden wegens gederfd levensonderhoud en de
benadeelde partijen in de desbetreffende vorderingen voor het overige niet-ontvankelijk verklaren.

(…)

(…)

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg
van het onder 1 subsidiair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft
geleden tot een bedrag van € 45.499,52 ter zake van materiële schade. Verdachte is tot vergoeding
van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Met betrekking tot de opbouw van voornoemd bedrag overweegt het hof het volgende.

Materiële schade

(…)

Zoals hiervoor, onder het algemene kopje ‘gederfd levensonderhoud’ is overwogen, gaat het hof er
wel vanuit dat er in dit opzicht enige schade zoals genoemd in art. 6:108 eerste lid van het Burgerlijk

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1]
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Wetboek is geleden. Dit oordeel is gebaseerd op de berekening van deze schade die door de
benadeelde partij in het geding is gebracht. Onder meer gelet op de inkomens uit arbeid van haar
overleden echtgenoot [slachtoffer 2] en de benadeelde partij, de verhouding daartussen en de leeftijd
van beiden ten tijde van het bewezenverklaarde, acht het hof het, schattenderwijs, aannemelijk dat
de benadeelde partij in elk geval voor een bedrag van € 30.000,- aan schade wegens gederfd
levensonderhoud lijdt. Voor het overige is, zoals eerder al is overwogen, 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 dit deel van haar vordering niet worden ontvangen en kan
zij deze in zoverre slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

(…)

(…)

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg
van het onder 1 subsidiair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft
geleden tot een bedrag van € 10.000,- ter zake van materiële schade. Verdachte is tot vergoeding van
die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Met betrekking tot de opbouw van voornoemd bedrag overweegt het hof het volgende.

Materiële schade

Zoals hiervoor, onder het algemene kopje ‘gederfd levensonderhoud’ is overwogen, gaat het hof er
wel vanuit dat er in dit opzicht enige schade zoals genoemd in art. 6:108 eerste lid van het Burgerlijk
Wetboek is geleden. Dit oordeel is gebaseerd op de berekening van deze schade die door de
benadeelde partij [benadeelde 1] in het geding is gebracht en waaruit de schade van de benadeelde
partij is afgeleid. Onder meer gelet op de inkomens uit arbeid van zijn overleden vader [slachtoffer 2]
en zijn moeder [benadeelde 1] , de verhouding daartussen en de leeftijd van de benadeelde partij en
zijn ouders ten tijde van het bewezenverklaarde, acht het hof het, schattenderwijs, aannemelijk dat
de benadeelde partij in elk geval voor een bedrag van € 10.000,- aan schade wegens gederfd
levensonderhoud lijdt. Voor het overige is, zoals eerder al is overwogen, 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 dit deel van haar vordering niet worden ontvangen en kan
zij deze in zoverre slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

(…)

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 3]

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2]
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(…)

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg
van het onder 1 subsidiair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft
geleden tot een bedrag van € 10.000,- ter zake van materiële schade. Verdachte is tot vergoeding van
die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Met betrekking tot de opbouw van voornoemd bedrag overweegt het hof het volgende.

Materiële schade

Zoals hiervoor, onder het algemene kopje ‘gederfd levensonderhoud’ is overwogen, gaat het hof er
wel vanuit dat er in dit opzicht enige schade zoals genoemd in art. 6:108 eerste lid van het Burgerlijk
Wetboek is geleden. Dit oordeel is gebaseerd op de berekening van deze schade die door de
benadeelde partij [benadeelde 1] in het geding is gebracht en waaruit de schade van de benadeelde
partij is afgeleid. Onder meer gelet op de inkomens uit arbeid van zijn overleden vader [slachtoffer 2]
en zijn moeder [benadeelde 1] , de verhouding daartussen en de leeftijd van de benadeelde partij en
zijn ouders ten tijde van het bewezenverklaarde, acht het hof het, schattenderwijs, aannemelijk dat
de benadeelde partij in elk geval voor een bedrag van € 10.000,- aan schade wegens gederfd
levensonderhoud lijdt. Voor het overige is, zoals eerder al is overwogen, 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 dit deel van haar vordering niet worden ontvangen en kan
zij deze in zoverre slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.”

68. Het eerste middel klaagt dat het oordeel van het hof dat de benadeelde partijen gedeeltelijk niet-
ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun vorderingen wat betreft de post gederfd
levensonderhoud en de benadeelde partijen hun vorderingen in zoverre slechts bij de burgerlijke
rechter kunnen aanbrengen onbegrijpelijk is, althans onvoldoende is gemotiveerd, aangezien het hof
daarbij ten onrechte heeft gewezen op het arrest van de Hoge Raad van 15 september 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AV2654, NJ 2007/484.

69. Dat arrest van de civiele kamer van de Hoge Raad houdt, voor zover voor de beoordeling van het
middel van belang, het volgende in:

“Het Wetboek van Strafvordering geeft aan degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een
strafbaar feit en, indien deze is overleden, de in art. 51a lid 2 Sv. genoemde personen ter zake van de
daar genoemde schade als gevolg van het strafbare feit, het recht om zich als benadeelde partij te
voegen in het strafproces, teneinde de verdachte te doen veroordelen tot vergoeding van deze
schade.

De wet heeft deze procedure tussen de benadeelde partij en de verdachte geregeld als een
eenvoudige procedure, die in het kader van het strafproces plaatsvindt en waarin ingevolge art. 334
Sv. slechts in beperkte mate plaats is voor bewijslevering. Indien de vordering van de benadeelde
partij naar het oordeel van de rechtbank niet van zo eenvoudige aard is dat zij zich leent voor
behandeling in het strafgeding, kan de rechtbank op verzoek van de verdachte of op vordering van de
officier van justitie dan wel ambtshalve bepalen dat zij in het geheel of ten dele niet-ontvankelijk is en
dat de benadeelde partij haar vordering, of het deel van de vordering dat niet ontvankelijk is, slechts
bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen (art. 361 lid 3 Sv.).

(…)

Het is juist dat de aldus voorziene procedure aan de benadeelde partij en de verdachte niet dezelfde
processuele waarborgen biedt als een gewone civielrechtelijke procedure. Hierin wordt echter in
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afdoende mate voorzien door art. 361 lid 3 Sv., welke bepaling in het licht van art. 6 lid 1 EVRM aldus
moet worden uitgelegd dat zij de strafrechter tot niet-ontvankelijkverklaring verplicht indien hij niet
verzekerd acht dat beide partijen in voldoende mate in de gelegenheid zijn geweest om naar voren te
brengen hetgeen zij ter staving van de vordering, onderscheidenlijk tot verweer tegen de vordering
kunnen aanvoeren en, voorzover nodig en mogelijk, daarvan bewijs te leveren.”

70. Ten tijde van het wijzen van dit arrest luidde art. 361, derde lid, Sv als volgt:

“Indien de vordering van de benadeelde partij naar het oordeel van de rechtbank niet van zo
eenvoudige aard is dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding, kan de rechtbank op verzoek
van de verdachte of op vordering van de officier van justitie dan wel ambtshalve, bepalen dat zij in het
geheel of ten dele niet ontvankelijk is en dat de benadeelde partij haar vordering, of het deel van de
vordering dat niet ontvankelijk is, slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.”

71. Sinds 1 januari 2011 luidt art. 361, derde lid, Sv echter als volgt:

“Indien behandeling van de vordering van de benadeelde partij naar het oordeel van de rechtbank
een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, kan de rechtbank op verzoek van de
verdachte of op vordering van de officier van justitie dan wel ambtshalve, bepalen dat de vordering in
het geheel of ten dele niet ontvankelijk is en dat de benadeelde partij haar vordering, of het deel van
de vordering dat niet ontvankelijk is, slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.”

72. Deze wijziging van art. 361, derde lid, Sv komt voort uit een tijdens de parlementaire behandeling
van het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie
van het slachtoffer in het strafproces aangenomen amendement. Het amendement bevat de volgende
toelichting:

“Dit amendement beoogt te bewerkstelligen dat de strafrechter zoveel als mogelijk – en vaker dan nu
het geval is – inhoudelijk over de vordering van de benadeelde partij beslist. Het enkele feit dat een
vordering wordt betwist, niet onmiddellijk met voldoende bewijsmiddelen wordt onderbouwd of dat er
bijvoorbeeld een enkele getuige of deskundige moet worden gehoord of het gevorderde bedrag hoger
is dan gemiddeld, mag geen reden (meer) zijn de vordering om die reden niet-ontvankelijk te
verklaren. Daartoe wordt voorgesteld het criterium «eenvoudig van aard» te vervangen door het
strengere criterium «onevenredige belasting». Dat de omvang van de schade – ook immateriële –
wellicht vaker dan nu het geval is zal worden bepaald door schatting, acht de indiener geen groot
bezwaar. De voordelen voor het slachtoffer zijn immers groot. Het voorgestelde criterium is ontleend
aan het onderzoeksproject Strafvordering 2001.”26

73. Het eerste interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001 houdt in dat kader het volgende
in:

“Voor wat betreft de ondergeschiktheid is in art. 361 lid 3 Sv als criterium opgenomen dat alleen
vorderingen van eenvoudige aard in het strafgeding kunnen worden afgedaan (het zogenaamde ‘clear
case-criterium’). In de praktijk leidt dit er toe dat reeds bij geringe (civielrechtelijke) complicaties of
dubia de vordering naar de burgerlijke rechter wordt verwezen. Gelet op de doelstellingen van het
strafgeding - waarvan schadeherstel een integraal bestanddeel vormt - is deze praktijk disfunctioneel
en maatschappelijk niet optimaal verantwoord. De standaardcomplicaties die inherent zijn aan de
afwikkeling van veel voorkomende criminaliteit behoren immers hanteerbaar te zijn in een
strafrechtelijk systeem dat de pretentie wil waarmaken dat schadeherstel een van haar doelstellingen
is. Het is daarom aan te bevelen dat binnen het bestaande criterium van art. 361 lid 3 Sv in de
toekomst minder snel gebruik wordt gemaakt van de rechterlijke bevoegdheid om de vordering naar
de burgerlijke kamer te verwijzen. Zou deze aanbeveling onvoldoende effect sorteren, dan kan het na
verloop van tijd noodzakelijk blijken om andere oplossingen te onderzoeken. Enerzijds kan daarbij
worden gedacht aan het formuleren van een scherper criterium bij het beoordelen van de
toelaatbaarheid van een vordering tot schadevergoeding in het publiekrechtelijke verband van het
strafgeding. Denkbaar is bijvoorbeeld een maatstaf die inhoudt dat vorderingen uitsluitend dan
kunnen worden geëcarteerd wanneer de beoordeling daarvan 'een onevenredig zware belasting voor
het strafgeding vormt'. Teneinde overmatig gebruik van deze ontsnappingsclausule te ontmoedigen
zou daaraan een strafprocesrechtelijke voorziening kunnen worden toegevoegd, die voorschrijft dat
te ingewikkelde vorderingen tot schadevergoeding moeten worden aangehouden tot een nadere
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strafzitting. Op dit moment bestaat evenwel onvoldoende duidelijkheid over deze materie om nu al
een definitief voorstel tot wetswijziging te formuleren.”27

74. Het middel berust op de opvatting dat het hof niet kon en mocht verwijzen naar het genoemde
arrest van 15 september 2006, aangezien die uitspraak is gebaseerd op een rechtsregel die inmiddels
is komen te vervallen. Daarmee stelt het middel de vraag aan de orde of de wijziging van het criterium
van art. 361, derde lid, Sv tot gevolg heeft dat het arrest van 15 september 2006 thans zonder
betekenis is.

75. In dat kader stel ik vast dat de tekst van art. 361, derde lid, Sv niet dwingt tot het oordeel dat het
arrest van de civiele kamer als gevolg van de wetswijziging geen betekenis meer heeft. Deze bepaling
biedt de strafrechter immers ook thans nog ruimte om te bepalen dat de vordering van de benadeelde
partij niet-ontvankelijk is en dat de benadeelde partij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter
kan aanbrengen.

76. De strekking van de wetswijziging, dat de strafrechter zoveel als mogelijk inhoudelijk over de
vordering van de benadeelde partij beslist en minder snel gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de
vordering naar de burgerlijke rechter te verwijzen, rechtvaardigt mijns inziens evenmin de conclusie
dat het arrest niet langer betekenis zou hebben. Het enkele feit dat de strafrechter zoveel als
mogelijk inhoudelijk over de vordering van de benadeelde partij beslist, staat immers geenszins in de
weg aan een verplichting voor de strafrechter om de vordering niet-ontvankelijk te verklaren indien hij
niet verzekerd acht dat beide partijen in voldoende mate in de gelegenheid zijn geweest om naar
voren te brengen hetgeen zij ter staving van de vordering respectievelijk tot verweer tegen de
vordering kunnen aanvoeren en, voor zover nodig en mogelijk, daarvan bewijs te leveren.

77. Verder is ook in de literatuur het standpunt ingenomen dat het arrest, hoewel gewezen onder het
eenvoud-criterium, eveneens van betekenis is voor het huidige criterium.28

78. Gelet op het voorgaande meen ik dat de wijziging van art. 361, derde lid, Sv niet betekent dat het
hof niet meer kon verwijzen naar het arrest van de civiele kamer van de Hoge Raad van 15 september
2006. De aan het middel ten grondslag liggende opvatting vindt aldus geen steun in het recht.

79. Het middel faalt.

80. Het tweede middel klaagt dat het hof de schatting van de door de benadeelde partijen
[benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 3] geleden schade wegens gederfd
levensonderhoud onvoldoende heeft gemotiveerd. Aan het middel is ten grondslag gelegd dat op
geen enkele wijze inzichtelijk is gemaakt hoe de door het hof geschatte bedragen tot stand zijn
gekomen. Het hof had moeten motiveren hoe het precies tot deze schatting is gekomen, aldus de
steller van het middel.

81. Vooropgesteld moet worden dat de beslissing op de vordering van de benadeelde partij op grond
van art. 361, vierde lid, Sv met redenen omkleed dient te zijn. Daarbij merk ik op dat de aard van de in
art. 6:97 BW aan de rechter gegeven bevoegdheid om de omvang van de schade te schatten indien
zij niet nauwkeurig kan worden vastgesteld met zich brengt dat de motivering van de omvang van het
geschatte bedrag niet aan hoge eisen behoeft te voldoen.29 Wel geldt voor een dergelijke schatting
het grondbeginsel van een behoorlijke rechtspleging dat elke rechterlijke beslissing ten minste
zodanig moet worden gemotiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag
liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden — in geval van
openstaan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen — controleerbaar en
aanvaardbaar te maken.30

82. Het hof heeft overwogen dat het bij de schatting van de door benadeelde partij [benadeelde 1]
geleden schade wegens gederfd levensonderhoud op € 30.000,- heeft gelet op onder meer de
inkomens uit arbeid van haar overleden echtgenoot [slachtoffer 2] en de benadeelde partij, de
verhouding daartussen en de leeftijd van beiden ten tijde van het bewezenverklaarde. Ten aanzien
van de benadeelde partijen [benadeelde 3] en [benadeelde 2] heeft het hof overwogen dat het bij de
schatting van de schade wegens gederfd levensonderhoud op € 10.000 heeft gelet op onder meer de

189



inkomens uit arbeid van hun overleden vader [slachtoffer 2] en hun moeder [benadeelde 1] , de
verhouding daartussen en de leeftijd van de benadeelde partijen en hun ouders ten tijde van het
bewezenverklaarde.

83. Hiermee heeft het hof naar mijn mening voldoende inzicht gegeven in de aan de schatting van de
schade wegens gederfd levensonderhoud ten grondslag liggende gedachtegang. Tot een nadere
motivering was het hof mijns inziens niet gehouden. Daarbij neem ik mede in aanmerking dat het hof
de vorderingen ter zake van gederfd levensonderhoud voor het overige niet heeft afgewezen, maar
de benadeelde partijen niet-ontvankelijk heeft verklaard in dat gedeelte van hun vorderingen. De
benadeelde partijen kunnen hun vorderingen daarom in zoverre bij de burgerlijke rechter aanhangig
maken. De beslissingen op de vorderingen van de benadeelde partijen zijn voldoende met redenen
omkleed.

84. Het middel faalt.

85. Het derde middel klaagt dat het oordeel van het hof dat de uitgangspunten voor de berekeningen
in de door de benadeelde partijen ingebrachte rekenkundige rapportages alsmede de keuze van de
geraadpleegde rekenkundige eenzijdig zijn vastgesteld en dat het niet verzekerd acht dat de
verdachte enkel door de schriftelijke ronde in voldoende mate in de gelegenheid is geweest om naar
voren te brengen hetgeen hij tot verweer tegen deze onderdelen van de vorderingen zou kunnen
aanvoeren, onbegrijpelijk is althans ontoereikend is gemotiveerd.
Het vierde middel klaagt dat het hof zich bij zijn oordeel dat de uitgangspunten voor de berekeningen
in de door de benadeelde partijen ingebrachte rekenkundige rapportages alsmede de keuze van de
geraadpleegde rekenkundige eenzijdig zijn vastgesteld ten onrechte niet lijdelijk heeft opgesteld en
buiten de door partijen getrokken grenzen van de rechtsstrijd is getreden.

Deze middelen lenen zich voor een gezamenlijke bespreking.

86. Aan het derde middel is allereerst ten grondslag gelegd dat het oordeel van het hof wat betreft de
vaststelling van de uitgangspunten voor de berekeningen in de door de benadeelde partijen
ingebrachte rekenkundige rapportages en de keuze van de deskundige onbegrijpelijk is dan wel
onvoldoende is gemotiveerd, aangezien de verdediging ruimschoots de tijd heeft gehad om daar
verweer op te voeren of daar anderszins naar te handelen, maar dat niet heeft gedaan. Daarnaast
miskent het hof met zijn oordeel dat het niet verzekerd acht dat de verdachte enkel door de
schriftelijke ronde in voldoende mate in de gelegenheid is geweest om naar voren te brengen hetgeen
hij tot verweer tegen deze onderdelen van de vorderingen zou kunnen aanvoeren volgens de steller
van het middel dat de verdediging voldoende ruimte en gelegenheid heeft gehad om de vragen die er
zouden zijn en waarvan de beantwoording volgens de verdediging specifieke kennis vergt voort te
leggen aan een specialist, de verdediging in eerste aanleg geen gebruik heeft gemaakt van de
mogelijkheid om de vragen voor te leggen aan de ter terechtzitting aanwezige deskundige en de
verdediging niet heeft geconcretiseerd welke vragen de vorderingen oproepen alsmede welke punten
worden betwist, waardoor geen sprake is van een (voldoende) concrete betwisting.
Aan het vierde middel is ten grondslag gelegd dat het hof heeft gehandeld in strijd met de civiele
regels van stelplicht en bewijslastverdeling en meer in het bijzonder art. 24 Rv, aangezien door de
verdediging niet het verweer is gevoerd dat de vele uitgangspunten voor de berekeningen in de door
de benadeelde partijen ingebrachte rekenkundige rapportages eenzijdig door of namens hen zijn
vastgesteld of dat de geraadpleegde deskundige niet de juiste deskundige zou zijn.

87. Vooropgesteld moet worden gesteld dat ten aanzien van de toewijsbaarheid van de vordering van
de benadeelde partij de regels van stelplicht en bewijslastverdeling in civiele zaken van toepassing
zijn.31 Tot deze regels behoren onder meer art. 24 Rv, dat inhoudt dat de rechter onderzoekt en
beslist de zaak op de grondslag van hetgeen partijen aan hun vordering, verzoek of verweer ten
gronde hebben gelegd.

88. Er kunnen zich echter situaties voordoen waar een verdachte zich niet ten volle kan verweren
tegen de vordering van de benadeelde partij. Onverkorte toepassing van de civiele regels van
stelplicht en bewijslastverdeling, waaronder art. 24 Rv, kan er dan toe leiden dat het recht van de
verdachte op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM in het gedrang komt.32 Daarom verplicht art.

190



361, derde lid, Sv de strafrechter tot niet-ontvankelijkverklaring indien hij niet verzekerd acht dat
beide partijen in voldoende mate in de gelegenheid zijn geweest om naar voren te brengen hetgeen
zij ter staving van de vordering, onderscheidenlijk tot verweer tegen de vordering kunnen aanvoeren
en, voor zover nodig en mogelijk, daarvan bewijs te leveren.33 Het gaat hier in de woorden van
Vellinga om “een ambtshalve verantwoordelijkheid van de strafrechter voor een geding dat (ook) voor
wat betreft de beoordeling van de vordering van de benadeelde partij moet voldoen aan de eis van
een eerlijk proces in de zin van art. 6 lid 1 EVRM”.34 Waar de behandeling van de vordering van de
benadeelde partij in strijd komt met het recht op een eerlijk proces in de zin van art. 6, eerste lid,
EVRM moeten de civiele regels van stelplicht en bewijslastverdeling derhalve wijken.35

89. Het oordeel van het hof dat de uitgangspunten voor de berekeningen van de schade in de door de
benadeelde partijen ingebrachte rekenkundige rapportages en de keuze van de geraadpleegde
rekenkundige eenzijdig zijn vastgesteld alsmede dat het niet verzekerd acht dat de verdachte enkel
door de schriftelijke ronde in hoger beroep in voldoende mate in de gelegenheid is geweest om naar
voren te brengen hetgeen hij tot verweer tegen deze onderdelen van de vorderingen zou kunnen
aanvoeren, moet mijns inziens worden bezien in het licht van de hiervoor genoemde ambtshalve
verantwoordelijkheid van de strafrechter. Aan dit oordeel verbindt het hof vervolgens immers de
consequentie dat het gelet op art. 6, eerste lid, EVRM verplicht zou zijn de benadeelde partijen in dit
deel van hun vorderingen niet-ontvankelijk te verklaren en te bepalen dat zij deze slechts bij de
burgerlijke rechter kunnen aanbrengen. Aldus beschouwd heeft het hof niet gehandeld in strijd met de
civiele regels van stelplicht en bewijslastverdeling, waaronder art. 24 Rv, aangezien deze in dit geval
moeten wijken voor het recht van de verdachte op een eerlijk proces in de zin van art. 6, eerste lid,
EVRM.

90. Voor het overige kan het oordeel van het hof dat de uitgangspunten voor de berekeningen van de
schade in de door de benadeelde partijen ingebrachte rekenkundige rapportages en de keuze van de
geraadpleegde rekenkundige eenzijdig zijn vastgesteld en dat het niet verzekerd acht dat de
verdachte enkel door de schriftelijke ronde in hoger beroep in voldoende mate in de gelegenheid is
geweest om naar voren te brengen hetgeen hij tot verweer tegen deze onderdelen van de
vorderingen zou kunnen aanvoeren, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in
cassatie slechts op zijn begrijpelijkheid worden getoetst. Gelet op de inhoud van de ingediende
vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 3] ,
hetgeen namens de benadeelde partijen ter onderbouwing van die vorderingen naar voren is
gebracht en hetgeen namens de verdachte tegen die vorderingen ten verweer is aangevoerd, acht ik
dat oordeel niet onbegrijpelijk. Het is voorts toereikend gemotiveerd.

91. Het derde en het vierde middel falen.

92. Het middel klaagt dat het oordeel van het hof dat [benadeelde 4] niet-ontvankelijk dient te
worden verklaard in zijn vordering wegens verlies van verdienvermogen omdat de behandeling van dit
deel van zijn vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert onbegrijpelijk is,
althans onvoldoende is gemotiveerd.

93. Blijkens de zich bij de stukken van het geding bevindende vordering van de benadeelde partij
[benadeelde 4] omvat deze vordering onder meer gederfde winst, te weten een bedrag van €
24.058,00 aan gederfde winst over het derde en vierde kwartaal in 2014 en een bedrag van €
32.183,00 aan gederfde winst over het jaar 2015. De rechtbank heeft de benadeelde partij in dit
gedeelte van de vordering niet-ontvankelijk verklaard en bepaald dat dit gedeelte kan worden
aangebracht bij de burgerlijke rechter. Daartoe heeft de rechtbank het volgende overwogen:

“Wat betreft de gederfde winst stelt de rechtbank aan de hand van de onderbouwing vast dat reeds
vanaf 2011 een dalende lijn in de omzet is te zien. Voorts is ook al in het eerste kwartaal van 2014,
derhalve vóórdat de aanvaring plaatsvond, sprake van een substantiële omzetdaling. De documenten
ter onderbouwing van de omzetdaling zijn voorts niet duidelijk te verenigen met de daarachter

Het middel van de benadeelde partij [benadeelde 4]
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gevoegde jaarstukken, waarbij een veel omvangrijkere omzet is verantwoord. Aan de hand van de
voorhanden zijnde onderbouwing en de toelichting ter zitting is al met al niet vast te stellen of en in
hoeverre omzet- en winstderving in directe relatie staan tot het bewezenverklaarde. Het gedeelte van
de vordering dat ziet op gederfde winst wordt daarom niet-ontvankelijk verklaard.”

94. In hoger beroep heeft voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling een schriftelijke
conclusiewisseling plaatsgevonden. Namens de benadeelde partij heeft mr. Korver de vordering nader
schriftelijk toegelicht.36 De schriftelijke conclusie van de raadsman van de verdachte houdt, voor zover
hier van belang, het volgende in:

“ [benadeelde 4] is door de Rechtbank niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering voor zover deze
ziet op gederfde winst over de jaren 2014 en 2015 (ad 3:
€ 56.241,-). Cliënt sluit voor dat deel aan bij het oordeel van de Rechtbank en verwijst daarvoor naar
haar overweging. Kort gezegd ontkent cliënt dat de winstderving het gevolg is van hetgeen hem
tenlastegelegd is, en dit causaal verband is ook onvoldoende aannemelijk gemaakt. (…) Overigens, als
zelfs een dergelijk uitgebreide berekening het vereiste inzicht niet geeft, en alsnog tegenstrijdigheden
bestaan met andere bescheiden, dan kan het niet anders dan dat het nog uitgebreider onderzoek en
nadere expertise vereist om daadwerkelijk de oorsprong van de gederfde winst vast te stellen.
Daartoe leent het strafproces zich niet en de verdere behandeling van dit deel van de door
[benadeelde 4] ingediende vordering zou dan ook een onevenredige belasting van het strafgeding
opleveren. Derhalve dient het oordeel van de Rechtbank op dit punt gehandhaafd te worden. ”

95. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 27 november 2017 blijkt dat de
advocaat van de benadeelde partij [benadeelde 4] het woord heeft gevoerd overeenkomstig de ter
terechtzitting in hoger beroep overgelegde en in het procesdossier gevoegde pleitnota. Deze
pleitnota houdt, voor zover voor de bespreking van het middel van belang, het volgende in:

“Gederfde inkomsten/gederfde winst

[benadeelde 4] , [benadeelde 6]

13. Volgens de verdediging is deze kostenpost bij beide cliënten niet afdoende onderbouwd. Cliënten
betwisten dat uitdrukkelijk. Ten onrechte stelt de verdediging dat het causaal verband tussen de
gederfde winst bij de onderneming van [benadeelde 4] en het feit onvoldoende aannemelijk is
gemaakt.

14. [benadeelde 4] had dit reeds uitvoerig bij de Rechtbank aangevoerd doch heeft één en ander nog
nader in de schriftelijke toelichting onderbouwd. Cliënt meent dat nadere expertise, gezien hetgeen
hij reeds heeft aangeleverd in combinatie met de toelichting, niet nodig is. Hij verwijst, ter voorkoming
van herhaling, naar die passages. Door de verdediging is dit inhoudelijk niet betwist, zodat cliënt uw
Hof eerbiedig verzoekt de gevorderde schadepost vanwege gederfde winst toe te wijzen.”

96. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 27 november 2017 blijkt dat de
raadsman van de verdachte het woord heeft gevoerd overeenkomstig de ter terechtzitting in hoger
beroep overgelegde en in het procesdossier gevoegde pleitnota. Deze pleitnota houdt, voor zover
voor de bespreking van het middel van belang, het volgende in:

“165. Wat betreft de vordering benadeelde partij wordt verwezen naar hetgeen door de verdediging
in haar conclusie van 16 november 2017 is gesteld.

166. In het bijzonder ten aanzien van de vorderingen die zien op gederfd levensonderhoud of
inkomstenderving, is het civiele recht duidelijk - wie moet stellen, moet bewijzen (artikel 149 Rv) en de
‘eigen schuld’ kan pas worden vastgesteld na grondig onderzoek (artikel 6:101 BW). Dit valt
simpelweg buiten het bestek van deze strafzaak. Ook uw Hof kan niet het risico lopen dat er voor een
onterecht hoog bedrag aan schade wordt toegewezen en het enkele feit dat er schade in het
strafproces kan worden gevorderd, wil niet zeggen dat deze schade dan ook moet worden
toegewezen.

167. Wat betreft de inkomensderving wordt eveneens geconcludeerd tot niet- ontvankelijkheid. Het
civiele recht is daar duidelijk in: artikel 149 Rv: wie stelt moet bewijzen en artikel 6:101 BW ‘eigen
schuld’ brengen mee dat er een grondig onderzoek dient plaats te hebben naar de inkomenspositie
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van voor het ongeval en wat in aanmerking zou komen voor vergoeding. Dat valt buiten het bestek
van deze strafzaak omdat die vordering te complex is. De verdediging heeft op een aantal punten al
de complexiteit in concreto aangetoond en maakt -indien nodig- van de gelegenheid gebruik om daar
nog nader op in te gaan.”

97. Het bestreden arrest houdt met betrekking tot de vordering van de benadeelde partij [benadeelde
4] , voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het volgende in:

“Met betrekking tot de vordering wegens verlies van verdienvermogen (opgevoerd als de gederfde
winst over 2014 en 2015) is het hof - gelet op de voldoende gemotiveerde betwisting door de
verdediging - van oordeel dat behandeling van dit deel van de vordering een onevenredige belasting
van het strafgeding oplevert. In zoverre kan de benadeelde partij daarom thans in dit deel van haar
vordering niet worden ontvangen en kan zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter
aanbrengen.”

98. Aan het middel is allereerst ten grondslag gelegd dat de vordering weliswaar inhoudelijk is betwist
door de verdediging, maar door de benadeelde partij gemotiveerd is aangevoerd dat de gederfde
winst een gevolg is van het tenlastegelegde en verweer is gevoerd tegen hetgeen door de
verdediging is aangevoerd. Verder had het hof de schade zoveel als mogelijk moeten begroten of
schatten en de vordering in ieder geval deels moeten toewijzen. Door dat na te laten maar ten
aanzien van de benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 3] wel gebruik
te maken van de mogelijkheid om de schade op grond van art. 6:97 BW te schatten is bovendien
sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel en het verbod op willekeur. Ten slotte is
aangevoerd dat het hof heeft gehandeld in strijd met richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de
ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van
Kaderbesluit 2001/220/JBZ37, doordat het oordeel van het hof secundair victimiserend is. Onderdeel
van de op de overheid rustende plicht om secundaire victimisatie te voorkomen is, aldus de steller van
het middel, dat de strafrechter zoveel als mogelijk inhoudelijk op de vordering beslist dan wel
motiveert waarom een vordering wordt afgewezen dan wel niet-ontvankelijk wordt verklaard. Ten
aanzien van de post verlies van verdienvermogen heeft het hof dat niet gedaan.

99. Op grond van het bepaalde in art. 361, derde lid, Sv, welke bepaling ingevolge art. 415 Sv in hoger
beroep van overeenkomstige toepassing is, kan de rechter indien de behandeling van de vordering
van de benadeelde partij naar zijn oordeel een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert,
bepalen dat de vordering geheel of ten dele niet-ontvankelijk is en dat de benadeelde partij haar
vordering of dat deel van de vordering dat niet-ontvankelijk is, slechts bij de burgerlijke rechter kan
aanbrengen.

100. Door te oordelen dat de benadeelde partij [benadeelde 4] ten aanzien van de post verlies van
verdienvermogen niet in zijn vordering kan worden ontvangen omdat de behandeling van dit deel van
de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding zou opleveren, heeft het hof de juiste
maatstaf toegepast. Dit oordeel is feitelijk van aard en kan in cassatie slechts op zijn begrijpelijkheid
worden getoetst.38

101. Gelet op hetgeen namens de benadeelde partij ter onderbouwing van de vordering wat betreft
het verlies aan verdienvermogen naar voren is gebracht en hetgeen de verdediging ter betwisting van
dat gedeelte van de vordering naar voren heeft gebracht, is het oordeel van het hof dat de
behandeling van dit deel van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert,
niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

102. Aan het voorgaande kan niet afdoen dat het hof geen gebruik heeft gemaakt van zijn
bevoegdheid ex art. 6:97 BW om de schade te schatten. Aan de begroting van de omvang van de
schade gaat immers de vraag vooraf of causaal verband bestaat tussen het bewezenverklaarde
handelen van de verdachte en de schade: er is slechts een verplichting tot vergoeding van schade als
de schade het gevolg is van het bewezenverklaarde handelen van de verdachte.39 De verdediging
heeft in deze zaak niet de omvang van de gederfde winst betwist, maar het causaal verband tussen
het bewezenverklaarde en de gederfde winst. In dat licht bezien komt het mij niet onbegrijpelijk voor
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dat het hof de vordering van de benadeelde partij ten aanzien van de post verlies van
verdienvermogen integraal niet-ontvankelijk heeft verklaard en de schade niet heeft geschat.

103. Verder levert het enkele feit dat het hof ten aanzien van andere benadeelde partijen
[benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 3] wel gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid
om de schade te schatten, geen schending van het gelijkheidsbeginsel dan wel het verbod op
willekeur op. Wat betreft de vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2]
en [benadeelde 3] ging het namelijk niet alleen om een andere vorm van schade, namelijk schade
wegens gederfd levensonderhoud, maar volgt uit de hiervoor onder 67 weergegeven overwegingen
van het hof tevens dat niet het causaal verband tussen het bewezenverklaarde handelen van de
verdachte en die schade ter discussie stond maar juist de omvang van de schade.

104. Ten slotte stel ik vast dat het middel wat betreft het beroep op richtlijn 2012/29/EU berust op de
stelling dat het hof niet heeft gemotiveerd waarom de vordering ten aanzien van het verlies van
verdienvermogen niet-ontvankelijk wordt verklaard. Het hof heeft in het bestreden arrest echter
overwogen dat de behandeling van dit deel van de vordering gelet op de voldoende gemotiveerde
betwisting door de verdediging een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. De stelling
dat het hof niet heeft gemotiveerd waarom de vordering op dit punt niet-ontvankelijk wordt verklaard,
berust daarmee op een verkeerde lezing van het bestreden arrest. Het middel faalt in zoverre reeds
daarom.

105. Het middel faalt.

106. De vier middelen richten zich tegen de beslissing van het hof op de vordering van de benadeelde
partij. Het bestreden arrest houdt dienaangaande, voor zover voor de beoordeling van de middelen
van belang, het volgende in:

“Het hof maakt eerst enkele opmerkingen over een aantal schadeposten waarvan vergoeding door
diverse benadeelde partijen wordt gevorderd, over ‘eigen schuld’, over wettelijke rente, over
proceskosten en over de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel. Daarna zullen de
vorderingen per benadeelde partij worden besproken.

(…)

Derving levensonderhoud

De benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2] , [benadeelde 3] en de dochter van
slachtoffer [slachtoffer 1] hebben vergoeding gevorderd van gederfd levensonderhoud zoals bedoeld
in art. 6:108 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek. De rechtbank heeft de vorderingen op dit punt
toegewezen.

De advocaat-generaal heeft zich op dit punt gerefereerd aan het oordeel van het hof. De raadsman
van verdachte heeft de vordering op dit punt betwist, omdat dit deel van de vordering in het bijzonder
allerlei vragen oproept en de beantwoording daarvan specifieke kennis vereist. Het vraagt om de
nodige expertise om deze vordering tot in detail te toetsen en daarvoor is in het onderhavig proces
geen plaats.

Mede in het licht van deze betwisting door de verdediging constateert het hof enerzijds, dat de vele

De middelen van de benadeelde partij [benadeelde 5]
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uitgangspunten voor de berekeningen in de door de benadeelde partijen ingebrachte rekenkundige
rapportages eenzijdig door of namens hen zijn vastgesteld, terwijl daarover in de rechtspraktijk
normaliter hetzij onderling overeenstemming pleegt te worden bereikt door de partijen hetzij door de
rechter vaststellingen worden gedaan na een gedegen partijdebat. Hetzelfde geldt voor de keuze van
de geraadpleegde rekenkundige. Ondanks de schriftelijke ronde die met betrekking tot de vorderingen
van de benadeelde partijen is gehouden, acht het hof met betrekking tot deze omvangrijke
schadeposten in dit geval niet verzekerd dat de verdachte enkel daardoor in voldoende mate in de
gelegenheid is geweest om naar voren te brengen hetgeen hij tot verweer tegen deze onderdelen
van de vorderingen zou kunnen aanvoeren. In zoverre zou. het hof dan ook verplicht zijn, gelet op het
bepaalde in art. 6 lid 1 EVRM, de benadeelde partijen in dit deel van hun vorderingen niet-ontvankelijk
te verklaren en te bepalen dat zij deze slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen (vgl.
ECLI:NL:HR:2006:AV2654).

Anderzijds is wat het hof betreft op zichzelf voldoende aannemelijk dat bij de desbetreffende
benadeelde partijen in ieder geval in enige mate sprake is van gederfd levensonderhoud.

Op grond van het bovenstaande zal het hof met gebruikmaking van de hem toekomende
schattingsbevoegdheid uit art. 6:97 van het Burgerlijk Wetboek pér benadeelde partij vaststellen voor
welk bedrag deze in elk geval schade heeft geleden wegens gederfd levensonderhoud en de
benadeelde partijen in de desbetreffende vorderingen voor het overige niet-ontvankelijk verklaren.

(…)

Proceskosten

In de voegingsprocedures waarin verdachte als de overwegend in het ongelijk gestelde partij heeft te
gelden, zal hij worden veroordeeld in de proceskosten van de benadeelde partij.

Een uitzondering zal worden gemaakt voor de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van het opstellen
van de deskundigenberichten met betrekking tot gederfd levensonderhoud (gevorderd door
[benadeelde 1] en de dochter van [slachtoffer 1] ). Het hof merkt deze kosten, anders dan de
rechtbank, niet aan als schade bestaande uit buitengerechtelijke incassokosten (art. 6:96 tweede lid
aanhef en onder c van het Burgerlijk Wetboek), maar als proceskosten zoals bedoeld in art. 241 van
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Zij zijn immers gemaakt ter instructie van de (voegings-
)zaak. Deze proceskosten zijn naar het oordeel van het hof in dit geding grotendeels nodeloos (want
op basis van eenzijdige uitgangspunten en binnen het bestek van een beperkte
schadevergoedingsprocedure) gemaakt en blijven daarom binnen het kader van de onderhavige
procedure grotendeels voor eigen rekening.

(…)

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding. Deze bedraagt € 100.127,64. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 53.720,73 en daarnaast zijn de proceskosten toegewezen. Voor
het overige is de vordering afgewezen. De benadeelde partij heeft in hoger beroep haar vordering
bijgesteld, in die zin dat de post ‘erfbelasting’ à € 3.265,-wordt ingetrokken.

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 5] (dochter van slachtoffer [slachtoffer 1] )
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Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg
van het onder 1 subsidiair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft
geleden tot een bedrag van € 20.908,20 ter zake van materiële schade. Verdachte is tot vergoeding
van die schade gehouden zodat de vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Met betrekking tot de opbouw van voornoemd bedrag overweegt het hof het volgende.

Materiële schade

(…)

Zoals hiervoor, onder het algemene kopje ‘gederfd levensonderhoud’ is overwogen, gaat het hof er
wel vanuit dat er in dit opzicht enige schade zoals genoemd in art. 6:108 eerste lid van het Burgerlijk
Wetboek is geleden. Dit oordeel is gebaseerd op de bijlagen die zijn gevoegd bij de berekening van
deze schade die door de benadeelde partij in het geding is gebracht. Daaruit blijkt dat haar overleden
vader [slachtoffer 1] voorafgaand en ten tijde van het tenlastegelegde per maand € 450,- aan
kinderalimentatie voor haar betaalde. Het hof acht het voldoende aannemelijk, gelet op hetgeen de
wet daarover bepaalt, dat de overledene met betalingen in dezelfde orde van grootte aan zijn (in die
periode: studerende) dochter zou zijn doorgegaan tot (in elk geval) haar 21e levensjaar. Daarnaast
ontvangt de benadeelde partij € 45,- per maand zakgeld. Dit vervalt vanaf 1 september 2014 volgens
het rapport van bureau [C] . Op grond hiervan acht het hof voldoende aannemelijk dat de benadeelde
partij een bedrag van € 16.245 (€ 45 + 36 x € 450,-) aan schade wegens gederfd levensonderhoud
heeft geleden. Voor het overige is, zoals eerder al is overwogen, 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 dit deel van haar vordering niet worden ontvangen en kan zij deze
in zoverre slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Ten aanzien van de schadepost die is opgevoerd als ‘kosten van lijkbezorging’ ad € 19.399,79 is het
hof evenals de rechtbank van oordeel dat één maal griffiekosten, de nota van Monuta en de kosten
van het grafmonument kunnen worden gekwalificeerd als kosten voor lijkbezorging zoals bedoeld in
artikel 6:108, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek. In totaal kan dus € 4.391,- worden toegewezen.
Voor het overige betreffen de opgevoerde kostenposten naar het oordeel van het hof kosten ter
afwikkeling van de nalatenschap van de overledene en komen zij derhalve niet op grond van art.
6:108 van het Burgerlijk Wetboek voor vergoeding in aanmerking. Het meer gevorderde zal daarom
worden afgewezen.

Ten aanzien van de schadepost ‘aanvullende kosten’ geldt naar het oordeel van het hof hetzelfde: het
zijn kosten ter afwikkeling van de nalatenschap van de overledene of daaraan gerelateerde kosten en
voor toewijzing ervan bestaat geen grondslag in de wet. Ook dit deel van de vordering zal worden
afgewezen.

(…)
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Overige proceskosten

Ten aanzien van de kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de berekening door bureau [C] van het
gederfde levensonderhoud verwijst het hof naar het hetgeen daarover hiervoor in algemene zin is
overwogen. Aangezien het hof voor haar schatting van de schade wegens gederfd levensonderhoud
in beperkte mate gebruik heeft gemaakt van het desbetreffende rapport, acht het hof een
proceskostenvergoeding van € 500,- (deskundigenkosten) redelijk. Het ter zake van dit rapport door
de benadeelde partij (als schade) meer gevorderde zal worden afgewezen.

(…)

BESLISSING

Het hof:

(…)

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 5] ter zake van
het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde tot het bedrag van

€ 20.908,20 (twintigduizend negenhonderdacht euro en twintig cent) ter zake van materiële schade,
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de hierna te noemen aanvangsdatum tot aan de dag der
voldoening.

Wijst de vordering van de benadeelde partij tot schadevergoeding voor een bedrag van € 42.369,71
(tweeënveertigduizend driehonderdnegenenzestig euro en eenenzeventig cent) bestaande uit €
24.869,71 (vierentwintigduizend achthonderdnegenenzestig euro en eenenzeventig cent) materiële
schade en € 17.500,00 (zeventienduizend vijfhonderd euro) immateriële schade af.

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 € 500,00
(vijfhonderd euro).”

107. Het eerste middel komt met twee klachten op tegen de beslissing van het hof op de vordering
van de benadeelde partij wat betreft de post gederfd levensonderhoud.

108. Blijkens de zich bij de stukken van het geding bevindende vordering van de benadeelde partij
omvat deze vordering onder meer de post gederfd levensonderhoud ten bedrage van € 49.329,73. De
rechtbank heeft de vordering van de benadeelde partij op dit punt integraal toegewezen.

109. In hoger beroep heeft voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling een schriftelijke
conclusiewisseling plaatsgevonden. Namens de benadeelde partij heeft mr. Huls de vordering nader
schriftelijk toegelicht, waarbij zij heeft verzocht de beslissing van de rechtbank ten aanzien van het
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gederfd levensonderhoud in stand te laten.40 De schriftelijke conclusie van de raadsman van de
verdachte houdt, voor zover hier van belang, het volgende in:

“De Rechtbank heeft voorts bepaald dat de aanspraak op gederfd levensonderhoud (ad 1:
€49.329,73) voor vergoeding in aanmerking dient te komen conform onder meer artikel 6:108 BW.
Cliënt meent echter dat de behandeling van deze ingediende vordering een onevenredige belasting
van het strafgeding oplevert. Dit geldt des te meer nu dit deel van de vordering in het bijzonder
allerlei vragen oproept en de beantwoording daarvan specifieke kennis vereist. De vordering is
onderbouwd met een berekening waarbij standaardbedragen van het NIBUD zijn betrokken, maar dat
kan enkel een indicatie geven van de te verwachten kosten.

Een korte blik op de vordering van [benadeelde 5] is voldoende om vast te kunnen stellen dat de
berekeningen en onderbouwingen vol tegenstrijdigheden en onduidelijkheden staan. Waar eerst
wordt gerekend met kosten voor een universitaire opleiding, blijkt [benadeelde 5] later een hbo-
opleiding te hebben gekozen (vergelijk Productie 1, bijlage 3.1 van de aanvankelijke vordering met
Productie 2). Bovendien wordt op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat slachtoffer [slachtoffer
1] zich had voorgenomen de studiekosten voor [benadeelde 5] met [benadeelde 5] te delen. Dat
wordt enkel gesteld. Daarmee is dat niet uitgesloten, maar dat is onvoldoende om aan te nemen dat
dat ook daadwerkelijk zijn voornemen was en dat hij daartoe voldoende draagkrachtig was.
Bovendien wordt in Productie 1, bijlage 6.2 genoemd dat er een verrekening heeft plaatsgehad
vanwege verzekeringsuitkeringen. Deze uitkeringen komen echter nergens in de onderbouwing van
[benadeelde 5] terug, terwijl deze van cruciaal belang zijn voor de uiteindelijke vaststelling van de
door haar geleden schade althans haar vergoedingsaanspraak. De berekening van gederfd
levensonderhoud dient op zeer zorgvuldige wijze te worden vastgesteld en is geen kwestie van
‘nattevingerwerk’. De nauwkeurige vaststelling daarvan voert voor dit strafproces te ver. Cliënt
verzoekt Uw Hof daarom dit deel van de vordering van [benadeelde 5] af te wijzen dan wel haar
daarin niet-ontvankelijk te verklaren.daarin niet-ontvankelijk te verklaren.

25. Mocht Uw Hof van oordeel zijn dat [benadeelde 5] ten minste aanspraak kan maken op
gedeeltelijke toewijzing, verzoekt cliënt de toewijzing te beperken tot de maandelijkse
kinderalimentatie ad € 450,- waarvan het aannemelijk is dat slachtoffer [slachtoffer 1] deze tot het
21e levensjaar van [benadeelde 5] (ofwel tot 22 november 2016) aan haar zou voldoen.”

110. Op de terechtzitting in hoger beroep van 27 november 2017 heeft de advocaat van de
benadeelde partij het woord gevoerd overeenkomstig de aan het proces-verbaal gehechte pleitnota
vordering [benadeelde 5] . Deze pleitnota houdt, voor zover voor de beoordeling van de middelen van
belang, het volgende in:

“3. Namens cliënte is een grondige onderbouwing gegeven van kosten voor gederfd
levensonderhoud. Een gespecialiseerd bureau is ingeschakeld (rekenkundigbureau [C] ) dat een zeer
gerenommeerde naam heeft en een enorme staat van dienst. Nu cliënte kinderalimentatie ontving van
haar vader, is die onderbouwing - vergeleken bij andere overlijdensschadezaken - qua omvang
beperkt gebleven. Immers, met het gegeven van kinderalimentatie valt een relatief eenvoudige
berekening te maken.

4. Het rapport vormt dan een deugdelijke uitleg van het bedrag dat is gevorderd. Tijdens de
procedure in eerste aanleg is het rapport ruimschoots voor de zitting aan de verdediging verstrekt. Ter
zitting is de rekenkundige zelfs aanwezig geweest. Desalniettemin wenste de verdediging nimmer
gebruik te maken van de geboden mogelijkheid om (kritische) vragen te stellen aan de deskundige.
Pas bij pleidooi werden enkele niet nader gespecificeerde vragen gesteld, maar de vordering werd
daarmee niet, althans onvoldoende, betwist. Sindsdien en sinds de pro forma zitting bij uw Hof heeft
de verdediging nooit contact opgenomen om de vragen die leven ten aanzien van de berekening te
stellen. Ook is een second opinion, of enige andere vorm van tegenbewijs, uitgebleven.

5. Nu voert de verdediging plotseling aan dat 'de vordering in het bijzonder allerlei vragen oproept en
de beantwoording daarvan specifieke kennis vereist.' De vragen worden vervolgens niet
gespecificeerd en ook wordt niet duidelijk gemaakt welke kennis dan is vereist en waarom niet gebruik
is gemaakt van de gelegenheid om die vragen dan aan de deskundige te stellen.
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6. Vervolgens wordt de vordering betwist op grond van het feit dat het NIBUD is gebruikt als bron om
de berekening uit te voeren. Volgens de verdediging kan dit 'enkel een indicatie geven van de te
verwachten kosten'. Dat klopt, dat is namelijk meestal zo in overlijdensschadezaken. Immers, als
iemand is overleden dan kan niet meer exact worden vastgesteld hoe het leven eruit had gezien als
hij nog had geleefd. De situatie wordt zo goed als mogelijk nagebootst door rekenkundigen. Om
eindeloze procedures en onderhandelingen te voorkomen, wordt in het civiele recht dan ook zoveel
mogelijk aangesloten bij gestandaardiseerde rekenmethoden, omdat anders nooit schade kan worden
vastgesteld. Het feit dat de verdediging onbekend is met het gegeven dat bij dit soort schades aan
wordt gesloten bij de NIBUD norm, zegt meer iets over de verdediging dan over de kwaliteit van het
rapport.

7. De verdediging schrijft vervolgens dat 'een korte blik' voldoende is om vast te stellen dat het
rapport bestaat uit veel tegenstrijdigheden en onduidelijkheden. Daartoe voert de verdediging iets
aan over de studie van cliënte. Als bijlagen bij deze pleitaantekeningen worden de bewijzen van de
HBO en universitaire opleiding van cliënte overgelegd.

8. Voorts wordt gesteld dat cliënte de bewijslast draagt van de stelling dat haar vader had
bijgedragen in de studiekosten en over voldoende draagkracht beschikte. Volgens de verdediging is
dat onvoldoende aannemelijk gemaakt door cliënte. De verdediging gaat daarbij volledig aan het feit
voorbij dat de vader van cliënte al jaren aan zijn ouderlijke zorgverplichting voldoet door
kinderalimentatie te betalen en daarnaast zelfs nog zakgeld. Waarom hij “plotseling" daarmee zou
ophouden, wordt door de verdediging niet gemotiveerd. Indien een dergelijk verweer wordt gevoerd,
is het aan de verdediging om die feiten en omstandigheden te stellen en te onderbouwen teneinde
het verweer te kunnen honoreren. Verzocht wordt dit als onvoldoende onderbouwd terzijde te
schuiven.

9. Overigens is de stelling an sich civielrechtelijk onjuist. Het causale verband staat in deze zaak vast.
Dit houdt in dat in beginsel de aansprakelijkheid voor alle veroorzaakte schade is gegeven. Zie ook HR
18 maart 2005, NJ 2006, 606, m.nt. JBMV (Baby Kelly): als eenmaal is vastgesteld dat er sprake is van
csqn-verband tussen het gepleegde en de schade dan kan de aangesproken partij aansprakelijkheid
niet afweren door te poneren dat de schade bij een verondersteld ander verloop der gebeurtenissen
(vader wil niet bijdragen in de studiekosten) ook zou zijn geleden.

10. Tot slot heeft de verdediging nog aangevoerd dat sprake is geweest van verzekeringsuitkeringen.
Echter, die verzekeringsuitkeringen zijn niet relevant in het kader van de berekening van gederfd
levensonderhoud. Immers, verzekeringsuitkeringen dienen niet als vervanging van gederfd
levensonderhoud. Waarom niet? Omdat bij een overlijden verder in de toekomst cliënte meer
vermogen had geërfd dan thans het geval is. (…)

11. Voor het overige heeft de verdediging geen nadere vragen of stellingen geponeerd. Indien dit ter
zitting in hoger beroep nog wordt gedaan, is dit voor het eerst, terwijl juist door de schriftelijke ronde
de gelegenheid is geboden aan partijen om concreet verweren aan te voeren.

12. Cliënte stelt dat, nu de verdediging van die gelegenheid in de schriftelijke toelichting geen gebruik
heeft gemaakt, het in strijd met de beginselen van een goede procesorde is, indien thans alsnog ter
zitting dergelijke punten kunnen worden aangedragen. Immers, op voorhand hadden nog vragen aan
de deskundige kunnen worden gesteld en beantwoord. Cliënte stelt dan ook dat de vordering
onvoldoende gemotiveerd is betwist.

13. De vordering voor gederfd levensonderhoud is voldoende duidelijk en deugdelijk onderbouwd is
en cliënte verzoekt uw Hof eerbiedig die gevorderde schade toe te wijzen.”

111. Op de terechtzitting in hoger beroep van 27 november 2017 heeft de raadsman van de
verdachte het woord gevoerd overeenkomstig zijn aan het proces-verbaal gehechte
pleitaantekeningen. Deze pleitaantekeningen houden, voor zover hier van belang, het volgende in:

“165. Wat betreft de vordering benadeelde partij wordt verwezen naar

hetgeen door de verdediging in haar conclusie van 16 november 2017 is gesteld.

166. In het bijzonder ten aanzien van de vorderingen die zien op gederfd levensonderhoud of
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inkomstenderving, is het civiele recht duidelijk – wie moet stellen, moet bewijzen (artikel 149 Rv) en de
'eigen schuld' kan pas worden vastgesteld na een grondig onderzoek (artikel 6:101 BW). Dit valt
simpelweg buiten het bestek van deze strafzaak. Ook Uw Hof kan niet het risico lopen dat er voor een
onterecht hoog bedrag schade wordt toegewezen en het enkele feit dat er schade in het strafproces
kan worden gevorderd, wil niet zeggen dat deze schade hoe dan ook moet worden toegewezen.”

112. Vervolgens heeft het hof beslist op de vordering als hiervoor weergegeven.

113. De eerste klacht houdt in dat het oordeel van het hof dat bij gehele toewijzing van de vordering
van de benadeelde partij sprake zou zijn van een schending van art. 6 EVRM wegens het ontbreken
van een gedegen partijdebat, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Volgens de steller van het
middel heeft de wetgever bij de invoering van de vordering van de benadeelde partij bewust
geaccepteerd dat het partijdebat niet gelijkwaardig zal zijn aan het partijdebat dat in een civiele
procedure plaatsvindt, zodat het hof eisen aan de procedure stelt die de wetgever niet heeft willen
stellen.

114. In dat kader stel ik voorop dat de in het Wetboek van Strafvordering voorziene procedure met
betrekking tot de vordering van de benadeelde partij aan de benadeelde partij en de verdachte
inderdaad niet dezelfde processuele waarborgen biedt als een gewone civielrechtelijke procedure.
Daarin wordt echter in afdoende mate voorzien door art. 361, derde lid, Sv, welke bepaling in het licht
van art. 6, eerste lid, EVRM aldus moet worden uitgelegd dat zij de strafrechter tot niet-
ontvankelijkverklaring verplicht indien hij niet verzekerd acht dat beide partijen in voldoende mate in
de gelegenheid zijn geweest om naar voren te brengen hetgeen zij ter staving van de vordering,
onderscheidenlijk tot verweer tegen de vordering kunnen aanvoeren en, voor zover nodig en mogelijk,
daarvan bewijs te leveren.41

Het gaat hier in de woorden van Vellinga om “een ambtshalve verantwoordelijkheid van de
strafrechter voor een geding dat (ook) voor wat betreft de beoordeling van de vordering van de
benadeelde partij moet voldoen aan de eis van een eerlijk proces in de zin van art. 6 lid 1 EVRM”.42

115. Het oordeel van het hof dat het niet verzekerd acht dat de verdachte enkel door de schriftelijke
ronde in hoger beroep in voldoende mate in de gelegenheid is geweest om naar voren te brengen
hetgeen hij tot verweer tegen deze onderdelen van de vorderingen zou kunnen aanvoeren, moet
mijns inziens worden bezien in het licht van deze ambtshalve verantwoordelijkheid van de
strafrechter. Aan dit oordeel verbindt het hof vervolgens immers de consequentie dat het gelet op art.
6, eerste lid, EVRM verplicht zou zijn de benadeelde partijen in dit deel van hun vorderingen niet-
ontvankelijk te verklaren en te bepalen dat zij deze slechts bij de burgerlijke rechter kunnen
aanbrengen. Aldus beschouwd geeft het oordeel van het hof geen blijk van een onjuiste
rechtsopvatting.

116. Voor het overige kan het oordeel, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in
cassatie slechts op zijn begrijpelijkheid worden getoetst. Gelet op de inhoud van de ingediende
vordering van de benadeelde partij, hetgeen namens de benadeelde partij ter onderbouwing van die
vordering naar voren is gebracht en hetgeen namens de verdachte tegen die vordering ten verweer is
aangevoerd, acht ik dat oordeel niet onbegrijpelijk. Het is voorts toereikend gemotiveerd.

117. De eerste klacht is tevergeefs voorgesteld.

118. De tweede klacht houdt in dat het oordeel van het hof dat dat de schade wegens gederfd
levensonderhoud na het 21e levensjaar van de benadeelde partij onvoldoende aannemelijk is, onjuist
en is en onvoldoende is gemotiveerd.

119. In dat kader stel ik vast dat het hof heeft geoordeeld dat voldoende aannemelijk is dat de
overledene in ieder geval tot het 21e levensjaar van de benadeelde partij met de betaling van € 450
per maand aan kinderalimentatie zou zijn doorgegaan alsmede dat de benadeelde partij een bedrag
van € 45 aan zakgeld zou hebben ontvangen. Aldus acht het hof voldoende aannemelijk dat de
benadeelde partij een bedrag van € 16.245 aan schade wegens gederfd levensonderhoud heeft
geleden. Voor het overige is het hof van oordeel dat de behandeling van de vordering een
onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Het hof heeft aldus geenszins een oordeel
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gegeven over de aannemelijkheid van de gevorderde schade wegens gederfd levensonderhoud na
het 21e levensjaar van de benadeelde partij. De tweede klacht berust daarmee op een verkeerde
lezing van het bestreden arrest en ontbeert daarmee feitelijke grondslag.

120. Het middel faalt in al zijn onderdelen.

121. Het tweede middel klaagt, zo begrijp ik uit de toelichting, dat het hof de door de benadeelde
partij gemaakte kosten ten onrechte heeft begroot op € 500, aangezien de door de benadeelde partij
ten behoeve van de berekening van het gederfde levensonderhoud door bureau [C] gemaakte kosten
ad € 686,25 redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid zijn en het hof deze
kosten daarom integraal had moeten toewijzen.

122. Bij de beoordeling van het middel zijn de volgende bepalingen van belang:

(i) art. 361 Sv:

"(...)

2. De benadeelde partij zal alleen ontvankelijk zijn in haar vordering indien:

(…)

b. aan haar rechtstreeks schade is toegebracht door het bewezen verklaarde feit of door een
strafbaar feit, waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en ter
kennis van de rechtbank wordt gebracht, en waarmee door de rechtbank bij de strafoplegging
rekening is gehouden.

(…)

4. Het vonnis houdt, tenzij de rechtbank met toepassing van artikel 333 zonder nader onderzoek van
de zaak de niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij heeft uitgesproken, ook in de beslissing
van de rechtbank over de vordering van de benadeelde partij. Deze beslissing is met redenen
omkleed.

(...)

6. Voorts bevat het vonnis de beslissing van de rechtbank over de verwijzing in de kosten door de
benadeelde partij, (...) gemaakt."

(ii) art. 592a Sv:

"Indien een benadeelde partij zich in het geding heeft gevoegd, beslist de rechter die een uitspraak
als bedoeld in artikel 333 of 335 doet, over de kosten door de benadeelde partij, (...) gemaakt en ten
behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken."

(iii) art. 6:96 BW:

"1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.

2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:

a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop
de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;

b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;

c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

3. Lid 2 onder b en c is niet van toepassing voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende de proceskosten van toepassing
zijn.

(...)"

(iv) art. 237 Rv:

"1. De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld. De kosten
mogen echter geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd tussen echtgenoten of geregistreerde
partners of andere levensgezellen, bloedverwanten in de rechte lijn, broers en zusters of
aanverwanten in dezelfde graad, alsmede indien partijen over en weer op enkele punten in het
ongelijk zijn gesteld. Ook kan de rechter de kosten die nodeloos werden aangewend of veroorzaakt,
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voor rekening laten van de partij die deze kosten aanwendde of veroorzaakte.

(...)

3. Het bedrag van de kosten waarin de verliezende partij wordt veroordeeld, wordt, voor zover die
kosten vóór de uitspraak zijn gemaakt en niet aan haar zijde zijn gevallen, bij het vonnis vastgesteld.

4. De na de uitspraak ontstane kosten worden op verzoek van de partij in het voordeel van wie een
kostenveroordeling is uitgesproken, begroot door de rechter die het vonnis heeft gewezen. Deze
geeft daarvoor een bevelschrift af. Hiertegen is geen hogere voorziening toegelaten.

(...)"

(v) art. 238 Rv:

"1. In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, wordt, indien de wederpartij van de in het
ongelijk gestelde partij zonder gemachtigde procedeert, onder de kosten waarin laatstgenoemde
partij wordt veroordeeld, opgenomen een door de rechter te bepalen bedrag voor noodzakelijke reis-
en verblijfkosten van die wederpartij. De rechter kan onder de kosten waarin de in het ongelijk
gestelde partij wordt veroordeeld, ook opnemen een door hem te bepalen bedrag voor noodzakelijke
verletkosten van de wederpartij.

2. Procedeert de wederpartij van de in het ongelijk gestelde partij met een gemachtigde, dan wordt
onder die kosten een door de rechter te bepalen bedrag opgenomen voor salaris en noodzakelijke
verschotten van de gemachtigde, tenzij de rechter om in het vonnis te vermelden redenen anders
beslist."

(vi) art. 239 Rv:

"In zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, kunnen van de kosten van de
wederpartij slechts de salarissen en verschotten van de advocaat van die wederpartij ten laste van
de in het ongelijk gestelde partij worden gebracht."

(vii) art. 241 Rv:

"Ter zake van verrichtingen waarvoor de in de artikelen 237 tot en met 240 bedoelde kosten een
vergoeding plegen in te sluiten, zoals die ter voorbereiding van gedingstukken en ter instructie van de
zaak, kan jegens de wederpartij geen vergoeding op grond van artikel 96, tweede lid, van Boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek worden toegekend, maar zijn alleen de regels betreffende proceskosten van
toepassing.

(...)"

123. Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat redelijke kosten ter
vaststelling van schade en aansprakelijkheid op de voet van art. 6:96, tweede lid, onder b, BW als
vermogensschade in aanmerking komen voor vergoeding door de aansprakelijke partij, behoudens
voor zover de regels betreffende proceskosten van toepassing zijn.43 Wanneer wordt geprocedeerd
en de vergoeding van de kosten geacht wordt besloten te liggen in de proceskostenveroordeling op
grond van de art. 237 tot en met 240 Rv, dan zijn deze kosten gelet op art. 6:96, derde lid, BW en art.
241 Rv namelijk niet langer op de voet van art. 6:96, tweede lid, onder b, BW aan te merken als
vermogensschade. De kosten verschieten in dat geval zogezegd van kleur.44 Tot de kosten waarvoor
de proceskostenveroordeling een vergoeding pleegt in te sluiten, behoren onder meer de kosten van
deskundigenberichten.45

124. Het hof heeft de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het opstellen van de berekening van
het gederfd levensonderhoud in het licht van het voorgaande niet onbegrijpelijk niet aangemerkt als
buitengerechtelijke kosten in de zin van art. 6:96, tweede lid, onder b, BW maar als proceskosten als
bedoeld in art. 241 Rv. Dat brengt met zich dat de kosten van het deskundigenrapport geen
vermogensschade zijn en dus evenmin rechtstreekse schade zijn die is toegebracht door het
bewezenverklaarde feit, maar zijn te rekenen tot de proceskosten waarover de rechter op de voet
van art. 592a Sv een beslissing dient te geven.46 Dat heeft het hof ook gedaan.

125. De kosten als bedoeld in art. 592a Sv worden op dezelfde wijze begroot als in civiele
procedures.47 In dat kader is van belang dat, waar de vergoeding van de redelijke kosten ter
vaststelling van schade en aansprakelijkheid op de voet van art. 6:96, tweede lid, onder b, BW ertoe
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strekt dat de benadeelde ook op het punt van de gemaakte kosten komt te verkeren in de
vermogenspositie waarin hij zonder de aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis zou hebben
verkeerd48, art. 237 tot en met 240 Rv derogeren aan het uitgangspunt dat de benadeelde recht heeft
op vergoeding van zijn gehele schade.49 Daarbij kan de rechter op grond van art. 237 Rv nodeloos
gemaakte proceskosten voor rekening van de partij laten die deze kosten heeft gemaakt.

126. Voor zover het middel berust op de opvatting dat het hof de kosten integraal had moeten
toewijzen reeds omdat het redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid in de zin
van art. 6:96, tweede lid, onder b, BW betreffen, vindt het gelet op het voorgaande geen steun in het
recht.

127. Verder merk ik op dat de wettelijke voorschriften met betrekking tot de motivering van
rechterlijke uitspraken zich niet uitstrekken tot de daarin opgenomen beslissing omtrent het bedrag
van de kosten noch tot de vaststelling van wat tot die kosten moet worden gerekend. De begroting
van de proceskosten is een feitelijke beslissing die geen motivering behoeft. Ook daarop stuit het
middel af.50

128. Het middel faalt.

129. Het derde middel klaagt dat het oordeel van het hof dat de legeskosten en de notariskosten over
het jaar 2014 geen kosten van lijkbezorging zijn blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.

Het vierde middel klaagt dat het hof bij de beslissing omtrent de notariskosten niet is ingegaan op het
meer subsidiair en meest subsidiair gevorderde, zodat het oordeel van het hof ontoereikend is
gemotiveerd.

Deze middelen lenen zich voor een gezamenlijke bespreking.

130. In hoger beroep heeft een schriftelijke conclusiewisseling plaatsgevonden. De conclusie van mr.
Huls, advocaat van de benadeelde partij, houdt met betrekking tot de gevorderde kosten van
lijkbezorging het volgende in (met weglating van voetnoten):

“De rechtbank heeft een bedrag toegewezen van € 4.391,--, te weten griffiekosten, nota Monuta en
kosten grafmonument. De overige kosten kunnen volgens de rechtbank niet onder de noemer
“lijkbezorging” worden gekwalificeerd en het restant wordt dan ook afgewezen.

Cliënte kan zich niet vinden in die motivering en meent dat de overige resterende posten wél als
kosten van lijkbezorging kunnen worden gekwalificeerd. Wat houden die resterende posten in?

- Legeskosten gemeente Zaltbommel ad € 12,00

- Legeskosten gemeente Leusden ad € 12,50

- Nota notaris [...] ivm afwikkelingskosten over 2014 ad € 4.671,21

- (…)

- Notaris [...] kosten 2015 tot 1/11/2015 incl. BTW ad € 3.297.08

- Idem restant 2015 en 2016 tot algehele afwikkeling begroot op ad € 3.751,-- (…).

(…) Resteert een bedrag van € 16.102,71. Cliënte verzoekt dit bedrag alsnog toe te wijzen.

Cliënte was op het moment dat haar vader plotseling overleed 15 jaar oud. Zoals uit haar spreekrecht
in eerste aanleg blijkt, wist zij niet wat er allemaal op haar afkwam. Zij had als erfgenaam in die tijd
deskundige bijstand nodig om het overlijden van haar vader te kunnen afwikkelen. Dit betreft niet
slechts het verzorgen van de begrafenis en het regelen van een grafmonument. De Iegeskosten zijn
kosten voor registratie van het overlijden van de vader van cliënte alsmede het beneficiair

203



aanvaarden van de nalatenschap. De notaris heeft vervolgens werkzaamheden moeten verrichten om
de nalatenschap af te kunnen wikkelen. Met name de hoge kosten die hiermee gepaard gingen,
moesten op een of andere wijze met de erfenis worden verrekend, zo ook de kosten voor de
begrafenis en het grafmonument. Die kosten komen wel degelijk voor toewijzing in aanmerking zoals
blijkt uit de jurisprudentie.

Subsidiair wordt verzocht naast de griffiekosten, nota Monuta en kosten grafmonument, óók de
legeskosten en de rekening van de notaris over 2014, te weten € 4.671,21, toe te wijzen. Derhalve
een totaalbedrag van € 9,086.71.

Mocht uw Gerechtshof oordelen dat de notariskosten geen kosten van de lijkbezorging betreffen dan
wordt meer subsidiair aangevoerd dat de notaris, als deskundige, een belangrijke rol heeft gespeeld
hij de vaststelling van de schade nu hij tijdens de afwikkeling van de nalatenschap telkens op te
betalen vorderingen stuitte en deze vorderingen voldeed vanuit de erfenis. Cliënte kon zelf
redelijkerwijs niet voor die afwikkeling van de nalatenschap zorgdragen. Dit maakt dat op grond van
artikel 6:96, tweede lid, de nota’s van de notaris voor toewijzing vatbaar zijn als zijnde proceskosten.
Verzocht wordt dan ook om de kosten van de notaris, gelijkluidend de kosten voor rekenkundige [C] ,
als buitengerechtelijke incassokosten te beschouwen. Oftewel toewijzing van een bedrag van €
4.415,50 aan kosten lijkbezorging en een bedrag van € 11.719,29 aan buitengerechtelijke
incassokosten. te weten notariskosten.

Meest subsidiair wordt verzocht naast de griffiekosten, nota Monuta en kosten grafmonument, ook de
legeskosten en een bedrag van € 230,-- aan notariskosten toe te wijzen in het kader van kosten
lijkbezorging, nu voornoemd bedrag gemiddeld aan een beneficiaire aanvaarding wordt besteed en in
de jurisprudentie dergelijke bedragen worden toegewezen. Derhalve een totaalbedrag van €
4.645.50.”

131. Art. 6:108, tweede lid, BW bepaalt dat indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor
een ander jegens hem aansprakelijk is, overlijdt de aansprakelijke verplicht is aan degene te wiens
laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in
overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene.

132. De wet omschrijft niet wat onder de kosten van lijkbezorging moet worden begrepen. Wel blijkt
uit de wetsgeschiedenis dat de wetgever met het begrip “kosten van lijkbezorging” aansluiting heeft
willen zoeken bij de Wet op de lijkbezorging. Waar aanvankelijk namelijk het woord
“begrafeniskosten” werd gebezigd, werd dit later vervangen door “kosten van lijkbezorging” in
verband met de terminologie van de Wet op de lijkbezorging.51

133. Onder verwijzing naar onder meer de Wet op de lijkbezorging, omschrijft Van Eijk het begrip
“lijkbezorging” in de zin van art. 6:108, tweede lid, BW als een verzamelterm voor alle handelingen
met betrekking tot het geven van een eindbestemming aan de overledene. Daartoe behoren zowel de
handelingen die zijn gericht op het tenietgaan van het stoffelijk overschot als de handelingen met
betrekking tot de spirituele eindbestemming van de overledene, aldus Van Eijk.52

134. Bezien tegen deze achtergrond geeft het oordeel van het hof dat de legeskosten, die zijn
gemaakt in verband met de registratie van het overlijden en het beneficiair aanvaarden van de
nalatenschap, en de notariskosten, die zijn gemaakt in verband met het afwikkelen van de
nalatenschap, geen kosten van lijkbezorging zijn in de zin van art. 6:108, tweede lid, BW geen blijk
van een onjuiste rechtsopvatting.

135. Het derde middel faalt.

136. Het vierde middel valt uiteen in twee deelklachten. De eerste deelklacht houdt in dat het hof
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heeft nagelaten te motiveren waarom de notariskosten niet als proceskosten kunnen worden
toegewezen.

137. Het middel ziet er in zoverre aan voorbij dat de wettelijke voorschriften met betrekking tot de
motivering van rechterlijke uitspraken zich niet uitstrekken tot de daarin opgenomen beslissing
omtrent het bedrag van de kosten noch tot de vaststelling van wat tot die kosten moet worden
gerekend. De begroting van de proceskosten is een feitelijke beslissing die geen motivering behoeft.
Daarop stuit de eerste deelklacht af.53

138. De tweede deelklacht houdt in dat het oordeel van het hof dat de notariskosten niet op grond
van art. 6:108 BW voor vergoeding in aanmerking komen onbegrijpelijk is gemotiveerd, aangezien het
hof niet heeft gerespondeerd op de ter onderbouwing van het meest subsidiaire verzoek genoemde
jurisprudentie.

139. In dat kader stel ik voorop dat art. 359, tweede lid, tweede volzin, Sv niet van toepassing is ten
aanzien van de motivering van de beslissing op een vordering van de benadeelde partij.54 Voor zover
aan het middel ten grondslag is gelegd dat het hof ten onrechte niet heeft gerespondeerd op hetgeen
in de conclusie van de advocaat van de benadeelde partij naar voren is gebracht, stelt het middel
aldus een eis die het recht niet kent.

140. Wel dient de beslissing op de vordering van de benadeelde partij op grond van art. 361, vierde
lid, Sv met redenen omkleed te zijn. In dat kader stel ik vast dat het hof heeft overwogen dat de
griffiekosten, de nota van Monuta en de kosten van het grafmonument kunnen worden gekwalificeerd
als kosten van lijkbezorging als bedoeld in at. 6:108, tweede lid, BW en dat de overige kostenposten
kosten ter afwikkeling van de nalatenschap zijn en niet op grond van art. 6:108 BW voor vergoeding
in aanmerking komen. Aldus heeft het hof zijn beslissing ten aanzien van de notariskosten voldoende
met redenen omkleed.

141. Het vierde middel faalt in al zijn onderdelen.

142. De namens de verdachte ingediende verweerschriften houden in dat de verdachte, gelet op de
omstandigheid dat de benadeelde partijen in hun cassatieberoep niet-ontvankelijk dienen te worden
verklaard, althans dat het cassatieberoep moet worden afgewezen, verzoekt de benadeelde partijen
te veroordelen in de door hem gemaakte proceskosten conform het liquidatietarief.55

143. In een cassatieprocedure als de onderhavige is echter niet voorzien in een veroordeling van de
benadeelde partij in de kosten die de verdachte in die aanleg heeft gemaakt.56 Art. 592a Sv biedt
daarvoor immers geen grondslag, aangezien de Hoge Raad geen beslissing neemt als in art. 333 of
335 Sv genoemd.

144. De middelen van de verdachte falen. Het eerste tot en met het vierde middel kunnen met de aan
art. 81, eerste lid, RO ontleende motivering worden afgedaan.

145. De middelen van de benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 3]
falen en kunnen met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende motivering worden afgedaan.

146. Het middel van de benadeelde partij [benadeelde 4] faalt en kan met de aan art. 81, eerste lid,
RO ontleende motivering worden afgedaan.

147. De middelen van de benadeelde partij [benadeelde 5] falen. Het eerste, tweede en vierde middel
kunnen met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende motivering worden afgedaan.

148. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

149. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

Proceskosten

Slotsom
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De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

In het verweerschrift hebben de raadslieden van de verdachte het standpunt ingenomen dat uit de
door mr. Korver ingediende cassatieschriftuur niet kan worden opgemaakt dat mr. Korver door de
benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2] , [benadeelde 3] en [benadeelde 4] bepaaldelijk
was gevolmachtigd tot het indienen van de cassatieschriftuur. Mr. Korver is bij brief van 5 maart 2019
in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen. Bij brief d.d. 8 maart 2019 heeft mr. Korver
verklaard door zijn cliënten bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd tot ondertekening en indiening van de
op 11 januari 2019 bij de Hoge Raad ingediende schriftuur namens de benadeelde partijen
[benadeelde 4] , [benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 3] , zodat het verzuim tijdig is
hersteld.

HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, NJ 2014/441, m.nt. Borgers, rov. 2.5-2.6.

HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015, NJ 2017/440, m.nt. Kooijmans, rov. 3.7.3.

Vgl. HR 23 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO3254, rov. 3.3.

HR 6 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX8075, NJ 2013/143, m.nt. Reijntjes.

HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, NJ 2014/441, m.nt. Borgers.

Vgl. C.P.J. Scheele, Handboek Strafzaken, 26.6.3.4 (online, bijgewerkt tot 1 maart 2018).

Vgl. de conclusie van mijn voormalig ambtgenoot Machielse (ECLI:NL:PHR:2017:1364, onder 3.2) voor
HR 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3188 (81 RO).

HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1015, NJ 2017/440, m.nt. Kooijmans.

HR 4 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2246, rov. 2.3.2.

Opmerking AG: In de aanvulling bewijsmiddelen overweegt het hof dat deze zin moet worden
gelezen als: “Het hof neemt daarbij in aanmerking dat verdachte na de aanvaring geen alcohol meer
heeft gedronken, zoals hij deels zelf heeft verklaard en het hof deels afleidt uit de verklaring van
verdachte over hetgeen hij heeft gedaan na het afmeren van zijn boot bij zijn woonark.”

HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393, m.nt. Buruma, rov. 3.8.4.

De stellers van het middel menen dat het hier groene en rode navigatieverlichting bedoeld zal zijn.

Overigens wijs ik er op dat ook de getuige [getuige 6] (bewijsmiddel 26) spreekt van een boot die
geen verlichting voerde. De verklaring van deze getuige heb ik hier zekerheidshalve niet vermeld,
aangezien hij de boot pas na de aanvaring zag.

Vgl. HR 22 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU1993, NJ 2006/219, m.nt. Schalken, rov. 3.8, HR 5
november 2002, nr. 02299/01 (niet gepubliceerd), rov. 5.5, en HR 23 oktober 1990, NJ 1991/328, rov.
5.3.

Vgl. HR 3 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX7487, rov. 5.5.

Vgl. HR 5 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS7592, rov. 3.5.

Vgl. HR 26 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5377, rov. 3.3, HR 16 januari 2007,
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ECLI:NL:HR:2007:AY9172, rov. 4.2, HR 4 januari 2000, NJ 2000/225, rov. 3.5, HR 8 oktober 1991, NJ
1992/155, rov. 6.1, en G.J.M. Corstens/M.J. Borgers & T. Kooijmans, Het Nederlands strafprocesrecht,
Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 806-807.

HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393, m.nt. Buruma, rov. 3.7.1. Zie ook G.J.M.
Corstens/M.J. Borgers & T. Kooijmans, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Wolters Kluwer
2018, p. 899-900.

Vgl. A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 194-196.

Vgl. HR 19 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2414, NJ 2017/426, m.nt. N. Rozemond, rov. 3.3, HR 8
september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2482, NJ 2015/404, m.nt. Keijzer, rov. 2.5, HR 28 oktober 2014,
ECLI:NL:HR:2014:3057, NJ 2015/15, m.nt. Keijzer, rov. 3.3, en HR 15 oktober 2013,
ECLI:NL:HR:2013:960, NJ 2014/25, m.nt. Keijzer, rov. 4.3-4.5.

Daarmee staat in deze zaak, anders dan in HR 19 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:384, het
(vaar)gedrag van de verdachte centraal en niet zozeer de keuze van de verdachte om zich onder
invloed van alcohol in het verkeer te begeven.

Respectievelijk HR 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:959, NJ 2014/27, m.nt. Keijzer, HR 3 december
2013, ECLI:NL:HR:2013:1554, NJ 2014/30, m.nt. Keijzer, HR 16 december 2014,
ECLI:NL:HR:2014:3620, HR 16 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1656, en HR 19 september 2017,
ECLI:NL:HR:2017:2414, NJ 2017/426, m.nt. N. Rozemond.

Vgl. de noot van Rozemond (onder 2) onder HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:470, NJ 2014/220.
Zie ook J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 277-279.

Zie p. 2 van de schriftelijke conclusie van mr. Korver.

Kamerstukken II 2007/08, 30 143, nr. 16.

A.L.J. van Strien, ‘De positie van slachtoffers in het strafproces’, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge
(red.), Het onderzoek ter zitting. Eerste interrimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001,
Deventer: Gouda Quint 2001, p. 269-270.

Vgl. J.C.A.M. Claassens, ‘Het wetsvoorstel 30 143: versterking van de positie van het slachtoffer in
het strafproces’, VR 2008, p. 213, J.C.A.M. Claassens, ‘Het slachtoffer in het strafproces’, Strafblad
2012, p. 247, W.H. Vellinga, Ambtshalve onderzoeken en beslissen in strafzaken, Deventer: Wolters
Kluwer 2015, par. 4.5, en de noot van Keulen (onder 6) onder HR 20 maart 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BU7349, NJ 2012/520.

HR 17 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9717, NJ 2006/378, m.nt. Van Mendel, rov. 4.8.

HR 25 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4362, NJ 2003/171, m.n.t. Scheltema, rov. 7.3, en HR 13
juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7215, NJ 2007/407.

HR 14 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8755, rov. 2.3. Zie ook J. Candido, ‘Civiel bewijsrecht
toepasselijk op vordering benadeelde partij?’, NJB 2012, afl. 14, p. 938-940.

Vgl. de conclusie van P-G Silvis, ECLI:NL:PHR:2018:600, onder 8. Zie ook J. Candido, ‘Civiel
bewijsrecht toepasselijk op vordering benadeelde partij?’, NJB 2012, afl. 14, p. 940, en E.C.M. Wolfert,
‘De civiele vordering in de strafrechtelijke procedure, in: F.E.J. Beekhoven van den Boezem, G.
Bergervoet & F. Verstijlen (red.), Groninger zekerheid (Reehuis-bundel), Deventer: Kluwer 2014, p.
507-510.

HR 15 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV2654, NJ 2007/484, rov. 3.3.2.

W.H. Vellinga, Ambtshalve onderzoeken en beslissen in strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2015,
par. 4.5.

Vgl. J. Candido (red.), Slachtoffer en de Rechtspraak. Handleiding voor de strafrechtspraktijk, Den
Haag: LOVS 2017, p. 94.

Zie p. 6-8 van de schriftelijke conclusie van mr. Korver.

PbEU 2012, L 315. Zie verder over de Richtlijn slachtofferzorg B.F. Keulen & G. Knigge,
Strafprocesrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 240 e.v.

HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:476, rov. 4.3.
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Vgl. C.H. Sieburgh, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.
6. Verbintenissenrecht. Deel II. De verbintenis in het algemeen, tweede gedeelte, Deventer: Wolters
Kluwer 2017, p. 45, en J. Candido (red.), Slachtoffer en de Rechtspraak. Handleiding voor de
strafrechtspraktijk, Den Haag: LOVS 2017, p. 123.

Zie p. 1 van de schriftelijke conclusie van mr. Huls.

HR 15 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV2654, NJ 2007/484.

W.H. Vellinga, Ambtshalve onderzoeken en beslissen in strafzaken, Deventer: Wolters Kluwer 2015,
par. 4.5.
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1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5568, NJ 1988/275.
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ECLI:NL:HR:2001:AB1819, NJ 2002/123, m.nt. Cleiren.

HR 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2797, NJ 2015/84, m.nt. Lindenbergh, rov. 3.4.1.

A.C. van Schaick, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht.
Procesrecht. 2. Eerste aanleg, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 210-211.

Vgl. HR 11 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:663, NJ 2015/365, m.nt. Reijntjes, rov. 3.3, en HR 3 april
1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2621, NJ 1998/571, rov. 3.3-3.4.
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Enige aanwijzing hoe de proceskosten berekend zouden moeten worden, zoals het toepasselijke
liquidatietarief, bevatten de verweerschriften niet.

Vgl. HR 20 maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZD2140, NJ 2001/394.
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SR-Updates.nl 2018-0099 
NJ 2019/73 met annotatie van P. Mevis 
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2.2.1.

2.1.

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 20 juni 2016,
nummer 20/000075-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben J.W.E. Luiten en H.M.W. Daamen,
beiden advocaat te Maastricht, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak,
maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf, tot vermindering daarvan en
tot verwerping van het beroep voor het overige.

De raadslieden hebben daarop schriftelijk gereageerd.

2 Beoordeling van het eerste middel

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring van het medeplegen van, kort gezegd, dood door
schuld in het verkeer niet uit de bewijsvoering kan worden afgeleid.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op 15 januari 2010 te Nijmegen, tezamen en in vereniging met een ander, als
verkeersdeelnemer, namelijk als berijder of medeberijder van een (geheeld) motorrijtuig
(motorfiets), daarmede zeer onoplettend en onvoorzichtig,

terwijl hij, verdachte, en zijn, verdachtes, mededader bezig waren met het voorbereiden van
een gewapende overval op het Belvoir Hotel aan de Graadt van Roggenstraat te Nijmegen,

en terwijl hij, verdachte, en zijn, verdachtes, mededader niet in het bezit waren van een
voor het besturen van dat motorrijtuig (motorfiets) vereist rijbewijs,

met dat (geheelde) motorrijtuig (motorfiets) als berijder of als medeberijder over een trottoir
aan de Graadt van Roggenstraat, nabij het Belvoir Hotel, heeft gereden,

zonder daarbij verlichting te voeren,

en, toen hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader een politievoertuig had/hadden
waargenomen, door zijn, verdachtes, mededader, is geroepen: "politie", met hoge snelheid
is weggereden in de richting van het Keizer Traianusplein en zonder te stoppen voormeld
trottoir is afgereden en die Graadt van Roggenstraat is overgestoken

en, gekomen op dat Keizer Traianusplein, dat verkeersplein tegen het verkeer in rijdend, is
opgereden en linksaf gaand de weg, de Sint Canisiussingel, is opgereden en (daarbij) niet
de verplichte rijrichting heeft gevolgd

en met een aanzienlijk hogere snelheid dan de ter plaatse voor dat motorrijtuig (motorfiets)
geldende maximum snelheid van 50 kilometer per uur over die weg, de Sint Canisiussingel,
heeft gereden

en, gekomen ter hoogte van de kruising van deze weg,

de Sint Canisiussingel, en de weg, de Van der Brugghenstraat, met voormeld motorrijtuig
(motorfiets) met aanzienlijk snelheidsverschil tussen de op de rijstroken van die Sint
Canisiussingel stilstaande of langzamer rijdende andere motorrijtuigen is doorgereden

en een bij die kruising Sint Canisiussingel/Van der Brugghenstraat geplaatst, voor hem,
verdachte, en zijn, verdachtes, mededader geldend, rood licht uitstralend verkeerslicht heeft

1 Geding in cassatie
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2.2.2.

genegeerd

en (daarbij) in strijd met artikel 62 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990 geen gevolg heeft gegeven aan een verkeersteken dat een gebod of verbod inhoudt,
immers niet is gestopt voor een voor hun rijrichting bestemd driekleurig verkeerslicht dat
rood licht uitstraalde,

en (daarbij) die kruising, zonder te stoppen, met nagenoeg dezelfde snelheid is opgereden

en (daarbij) niet, althans in onvoldoende mate, heeft gelet op het overige verkeer en de
overige verkeersdeelnemers

en in strijd met het gestelde in artikel 49, tweede lid, van voormeld reglement een zich op
voormelde kruising bevindende voetganger, welke voetganger doende was om, bij groen
licht, komende vanaf die Van der Brugghenstraat, op een op die kruising gesitueerde
voetgangersoversteekplaats, die Sint Canisiussingel over te steken, niet voor heeft laten
gaan

en (vervolgens) met voormeld motorrijtuig (motorfiets) in aanrijding is gekomen met
voormelde voetganger, zijnde [slachtoffer] ,

en aldus zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn, verdachtes, en zijn, verdachtes,
mededaders schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden, waardoor een ander,
te weten voornoemde [slachtoffer] , werd gedood."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring het volgende overwogen:

"Voor de beantwoording van de vraag of bewezen kan worden hetgeen aan de verdachte is
ten laste gelegd ziet het hof zich gesteld voor (met name) de vragen:

- of kan worden vastgesteld wie op het moment van de aanrijding de bestuurder van de
motorscooter is geweest,

- of sprake is van doodslag dan wel dood door schuld in het verkeer en

- of sprake is van medeplegen.

Het hof zal hierna eerst een korte beschrijving geven van de gebeurtenissen op 15 januari
2010. Bij die beschrijving zal het hof de verdachten gezamenlijk benoemen als de personen
die op de motorscooter hebben gereden. Vervolgens zullen de hiervoor geformuleerde
vraagpunten door het hof worden besproken.

1. Beschrijving van de gebeurtenissen op 15 januari 2010

Op 15 januari 2010 heeft omstreeks 23.00 uur op een voetgangersoversteekplaats op de
kruising van de Sint Canisiussingel met de Van der Brugghenstraat te Nijmegen een
aanrijding plaatsgevonden tussen een voetganger en een motorscooter met daarop twee
opzittenden. De voetganger - [slachtoffer] - is als gevolg daarvan overleden. Op de
motorscooter zaten de verdachten [verdachte] en [medeverdachte] .

Gebleken is dat de verdachten voornemens waren om een gewapende overval te plegen op
het Belvoir Hotel aan de Graadt van Roggenstraat te Nijmegen. Daartoe zijn zij vanaf de
woning van [verdachte] met de motorscooter naar het hotel gereden. Eenmaal aangekomen
bij het hotel werden zij geconfronteerd met de aanwezigheid van twee politieambtenaren -
de verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] - in een onopvallend dienstvoertuig.
Onmiddellijk na het waarnemen van de politie zijn de verdachten met de motorscooter over
het trottoir bij het hotel weggereden in de richting van het Keizer Traianusplein. Even
verderop zijn zij van het trottoir de rijbaan opgereden en de Graadt van Roggenstraat
overgestoken. Bij het Keizer Traianusplein zijn zij het fietspad opgereden waar zij nog juist
een lantaarnpaal of verkeersbord konden ontwijken. Vervolgens zijn de verdachten de
rijbaan van het Keizer Traianusplein tegen het verkeer in opgereden. De verdachten konden
aldaar, dus op het Keizer Traianusplein, nog net een auto ontwijken. De verdachten zijn
vervolgens linksaf de Sint Canisiussingel opgereden in de richting van de kruising met de Van
der Brugghenstraat. Voor de kruising met de Van der Brugghenstraat zijn de verdachten
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tussen twee rijen auto's door gereden die daar voor het rode verkeerslicht stonden te
wachten. Bij de Van der Brugghenstraat zijn zij, zonder te stoppen, door het rode
verkeerslicht de kruising opgereden. Vervolgens vond de aanrijding plaats met het
slachtoffer [slachtoffer] , die op dat moment bij voor hem groen licht over de
voetgangersoversteekplaats de Sint Canisiussingel wilde oversteken.

2. Wie was de bestuurder van de motorscooter

Beide verdachten hebben ontkend de bestuurder van de motorscooter te zijn geweest. De
verdachten hebben beiden verklaard als passagier achterop de motorscooter te hebben
gezeten en daarbij de ander aangewezen als de bestuurder.

(...)

Onder deze omstandigheden en bij het ontbreken van duidelijk technisch en/of ander
betrouwbaar bewijs, kan naar het oordeel van het hof niet met voldoende overtuiging
worden vastgesteld wie van de verdachten ten tijde van de aanrijding de bestuurder van de
motorscooter is geweest.

Gelet hierop zal het hof hierna bij de verdere bespreking van de feiten in het midden laten
wie de bestuurder en wie de passagier is geweest.

3. Doodslag dan wel dood door schuld in het verkeer

Alvorens het hof zal ingaan op de vraag of sprake is van medeplegen dient eerst te worden
vastgesteld welk strafbaar feit door de bestuurder van de motorscooter is gepleegd. Daarna
zal worden beoordeeld of sprake is van medeplegen van dat feit.

Het hof zal hierna eerst een beschrijving geven van het rijgedrag. Vervolgens zal de vraag
worden beantwoord of sprake is van doodslag of dood door schuld in het verkeer.

Rijgedrag

Uit onderzoek ter terechtzitting is onder meer gebleken van de volgende feiten en
omstandigheden:

- De motorscooter waarop de verdachten zaten betrof een 150cc motorfiets. Volgens de
verklaringen van de beide verdachten kon met de motorscooter een snelheid van boven de
100 km/u worden gehaald.

- De bestuurder was niet in bezit van het voor dit type motorvoertuig vereiste rijbewijs.

- De motorscooter voerde geen verlichting. De verdachten droegen beiden donkere kleding.
Ten tijde van het incident (omstreeks 23.00 uur) was het donker. Het hof heeft bij de schouw
waargenomen dat de motorscooter met daarop twee donker geklede opzittenden en zonder
verlichting in het verkeer slecht zichtbaar is.

Verder is gebleken van het volgende rijgedrag:

- 'in volle vaart' over het trottoir wegrijden;

- een fietspad oprijden waar nog juist een lantaarnpaal of verkeersbord kan worden
ontweken;

- tegen het verkeer in de rijbaan van het Keizer Traianusplein oprijden, waar nog net een
auto kan worden ontweken;

- op de Sint Canisiussingel rijden met een aanzienlijk hogere snelheid dan voor de
motorscooter was toegestaan.

Het hof merkt hierover op dat [verdachte] heeft verklaard dat na de bocht (het hof begrijpt
op de Sint Canisiussingel) vol gas werd gegeven. Tijdens de ter plaatse uitgevoerde
reconstructie is op aanwijzingen van de beide verdachten met de motorscooter de route
gereden. Uit de weergave van de bij de reconstructie gereden snelheden op aanwijzingen
van [medeverdachte] volgt dat de motorscooter is geaccelereerd van 34 km/u aan het begin
van de Sint Canisiussingel tot maximaal 76 km/u, waarna de snelheid weer is afgenomen. Uit
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de weergave van de bij de reconstructie gereden snelheden op aanwijzingen van
[verdachte] volgt dat de motorscooter is geaccelereerd van 25 km/u aan het begin van de
Sint Canisiussingel tot maximaal 73 km/u, waarna de snelheid weer is afgenomen. De
verbalisant die bij de reconstructie de motorscooter heeft bestuurd, heeft verklaard dat hij
op de Sint Canisiussingel vol gas heeft gegeven en daar heeft gereden met de maximale
snelheid die op dat punt voor de motorscooter bereikbaar was. Op grond van het
vorenstaande kan niet worden bewezen dat op de Sint Canisiussingel is gereden met een
snelheid van 90 km/u zoals is ten laste gelegd, maar het hof concludeert hieruit wel dat
aldaar is gereden met een aanzienlijk hogere snelheid dan voor de motorscooter was
toegestaan;

- bij het naderen van de auto's voor de kruising met de Van de Brugghenstraat de snelheid
verminderen;

- bij die kruising tussen twee rijen auto's doorrijden die daar voor het rode verkeerslicht
staan te wachten;

- het bij de Van der Brugghenstraat negeren van het rode verkeerslicht en zonder te
stoppen de kruising oprijden;

- de voetganger, [slachtoffer] , die bij voor hem groen licht zich op de
voetgangersoversteekplaats bevond, geen voorrang verlenen.

Voor wat betreft het standpunt van de advocaten-generaal dat de snelheid van de
motorscooter weer is verhoogd toen de verdachten tussen de twee rijen auto's door reden
die bij de kruising met de Van der Brugghenstraat voor het rode verkeerslicht stonden te
wachten, overweegt het hof het volgende.

Anders dan de advocaten-generaal is het hof van oordeel dat het onderzoek hiervoor
onvoldoende aanwijzingen oplevert. Weliswaar laat de weergave van de bij de reconstructie
gereden snelheden zowel bij [medeverdachte] als bij [verdachte] zien dat de snelheid, nadat
deze aanvankelijk was afgenomen, op dit punt weer is toegenomen, doch het hof stelt vast
dat dit niet op uitdrukkelijke aanwijzingen van de verdachten is geweest. Het hof stelt op
grond van getuigenverklaringen en de weergave van de bij reconstructie gereden snelheden
wel vast dat de verdachten hebben gereden met een aanzienlijk hogere snelheid dan gelet
op de situatie (tussen twee rijen stilstaande auto's voor een rood verkeerslicht) veilig was.
Het hof heeft bij de schouw waargenomen dat op het moment dat de motorscooter zich
zonder verlichting tussen de twee rijen auto's bevindt waarvan de koplampen zijn
ingeschakeld, de motorscooter bijna niet zichtbaar is vanaf de oversteekplaats waar de
aanrijding heeft plaatsgevonden.

(...)

Bewezenverklaring van dood door schuld in het verkeer

Het hof acht wel bewezen dat sprake is van dood door schuld in het verkeer en daarmee van
het misdrijf van art. 6 WVW 1994.

Aan de verdachte is dit ten laste gelegd als het plegen of medeplegen van roekeloos
rijgedrag, althans zeer, dan wel aanmerkelijk onoplettend, onvoorzichtig en/of onachtzaam
rijgedrag.

Daarmee ligt aan het hof de vraag voor welke mate van schuld kan worden bewezen.

(...)

Anders dan de advocaten-generaal is het hof van oordeel dat, gelet op de jurisprudentie van
de Hoge Raad, voornoemde feiten en omstandigheden onvoldoende zijn voor de conclusie
dat sprake is van roekeloosheid in de zin van art. 175, tweede lid, WVW 1994.

(...)

Naar het oordeel van het hof volgt uit het hiervoor beschreven rijgedrag echter wel dat zeer
onoplettend en onvoorzichtig is gereden.
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2.3.3.

(...)

4. Medeplegen van dood door schuld in het verkeer

De advocaten-generaal hebben betoogd dat, ongeacht wie ten tijde van de vlucht voor de
politie de motorscooter heeft bestuurd, zowel de bestuurder als de passagier aangemerkt
kunnen worden als medepleger.

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat niet kan worden bewezen dat de
verdachte als passagier op de motorscooter aan de vlucht een bijdrage heeft geleverd die
hem tot medepleger van enig ten laste gelegd feit maakt. Volgens de verdediging maakte de
vlucht voor de politie op geen enkele wijze onderdeel uit van het plan om het hotel te
overvallen, was het gevaarlijk rijgedrag van de bestuurder tijdens de vlucht niet voor de
passagier te voorzien en bestond voor de passagier geen enkele mogelijkheid om zich
gedurende de vlucht van het gevaarlijk rijgedrag van de bestuurder te distantiëren.

Het hof overweegt als volgt.

Om tot een bewezenverklaring van medeplegen te komen, dient sprake te zijn van een
nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachte bij het plegen
van het feit.

Door het hof Arnhem zijn de verdachten vrijgesproken van het medeplegen omdat niet is
gebleken van enige samenwerking of overleg tussen de beide verdachten over de wijze
waarop zij zich aan de controle door de politie wilden onttrekken vanaf het moment dat zij
zich ter hoogte van het Belvoir Hotel door de politie betrapt voelden.

De Hoge Raad heeft over deze door het hof Arnhem gegeven vrijspraak het volgende
overwogen:

"2.3.2. In een geval als het onderhavige, waarin het verweten medeplegen van een met de
vlucht verband houdend misdrijf is voorafgegaan door het mogelijk daarmee
samenhangende medeplegen van een ander strafbaar feit, is geenszins uitgesloten dat de
voor het medeplegen van dat misdrijf relevante samenwerking reeds vóórdien - in het
onderhavige geval: in het kader van het medeplegen van de voorbereiding van de overval -
is ontstaan.

Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de wijze waarop de beide verdachten met de
scooter zijn gevlucht, niet als een zó waarschijnlijke mogelijkheid besloten lag in de eerdere
nauwe en bewuste samenwerking met het oog op de voorgenomen overval, dat ook wat
betreft die vlucht zo bewust en nauw is samengewerkt dat van medeplegen kan worden
gesproken. Gelet op de vaststellingen en overwegingen van het Hof, in het bijzonder wat
betreft de voorbereiding van de overval en de directe reactie op het waarnemen van een
politieauto, is dat oordeel niet zonder meer begrijpelijk."

Uit de bewijsmiddelen blijkt onder meer het navolgende ten aanzien van het voorbereiden
van de overval.

[medeverdachte] heeft voorafgaand aan de geplande overval op het Belvoir Hotel contact
gehad met [verdachte] over het voornemen een overval te plegen. Op enig moment hebben
zij op basis van informatie waarover [medeverdachte] zei te beschikken het plan opgevat om
op vrijdagavond 15 januari 2010 rond 23.00 uur een overval te plegen op het Belvoir Hotel.
Op de avond van de overval heeft [verdachte] [medeverdachte] met de motorscooter
opgehaald en beiden zijn naar de woning van [verdachte] gereden. Omdat de verdachten
een wapen nodig hadden om de overval te plegen, is in de woning van [verdachte] een mes
gepakt en heeft [medeverdachte] het mes, nadat het door beiden geschikt was bevonden,
vervolgens in zijn jaszak gedaan. Beiden hebben zich voorzien van gezichtsbedekkende
kleding om zoveel mogelijk onherkenbaar te zijn. Vervolgens heeft [medeverdachte] de
motorscooter gepakt en heeft [verdachte] de motorscooter op contact gezet. Beide
verdachten zijn toen op de motorscooter gestapt en naar het hotel gereden. Bij het hotel
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aangekomen zijn zij gaan kijken of zij de overval konden plegen. Zij hebben eerst een rondje
om het hotel gereden om te kijken of er niemand in de buurt was. Toen zij daarna met de
motorscooter het trottoir bij het hotel op reden, kwamen de verbalisanten [verbalisant 1] en
[verbalisant 2] (in politie-uniform) in een (onopvallende) politieauto aldaar ter plaatse.

Uit de bewijsmiddelen is gebleken dat de verdachten nauw en bewust hebben
samengewerkt met het oog op de voorgenomen overval. Beide verdachten zijn daar eerder
door het hof Arnhem ook onherroepelijk voor veroordeeld.

Ten aanzien van de vlucht kan het volgende worden vastgesteld.

De verdachten zijn bij het zien van de politieambtenaren onmiddellijk op de vlucht geslagen.
Dit blijkt uit de verklaringen van de beide verbalisanten. Zij zien dat de verdachten op de
motorscooter eerst rustig het trottoir bij het Belvoir Hotel oprijden. Vervolgens kijken de
verdachten of een van hen om naar de verbalisanten. Direct daarop rijden de verdachten in
volle vaart over het trottoir weg.

Ook uit de verklaringen van de verdachten volgt dat sprake was van een vlucht voor de
politie. Uit die verklaringen blijkt namelijk dat [medeverdachte] en [verdachte] eerst rustig
het trottoir bij het hotel oprijden, dat [medeverdachte] vervolgens de politieambtenaren in
de auto ziet en dan (naar [verdachte] ) roept: 'politie, politie' en dat vervolgens gas wordt
gegeven en hard wordt weggereden.

De vlucht voor de politie vond plaats op de wijze zoals hiervoor is beschreven: met de
motorscooter over het trottoir wegrijden, over een fietspad rijden, tegen het verkeer in
rijden, met een te hoge snelheid over de Sint Canisiussingel rijden, tussen twee rijen
stilstaande auto's door en door rood licht rijden en de overstekende voetganger geen
voorrang verlenen. Dit gevaarlijk rijgedrag heeft geleid tot de dood van [slachtoffer] .

De vraag is vervolgens of beide verdachten medepleger zijn van art. 6 WVW 1994, dood
door schuld in het verkeer. Daartoe moet in het onderhavige geval de vraag worden
beantwoord of de voor het medeplegen van art. 6 WVW relevante samenwerking reeds is
ontstaan in het kader van het medeplegen van de voorbereiding van de overval. Het hof
beantwoordt deze vraag bevestigend.

De verdachten wilden samen een gewapende overval plegen op het Belvoir Hotel. Zij hebben
zich daartoe voorzien van een snel en wendbaar voertuig, een motorscooter 150cc. Beide
verdachten wisten dat het om een snel voertuig ging. Het viel te verwachten dat die avond
ook (veel) andere verkeersdeelnemers, waaronder ook voetgangers, zich op de weg
bevonden: de overval zou worden gepleegd op een vrijdagavond, een uitgaansavond, en
het hotel is gelegen in de directe omgeving van een verkeersplein en een doorgaande weg
richting het centrum van Nijmegen waar de bewuste voetgangersoversteekplaats met
verkeerslichten is gelegen.

Als de verdachten de overval aan het voorbereiden zijn, maken zij zich ogenblikkelijk uit de
voeten als zij de politie in de auto vlak achter hen waarnemen.

Om aan de politie te ontkomen wordt tijdens de vlucht tegen het verkeer in gereden, de
maximum snelheid overschreden en tenslotte door een rood verkeerslicht gereden met fatale
gevolgen voor een overstekende voetganger. De vlucht voor de politie en het daarmee
gepaard gaande gevaarlijk rijgedrag vloeiden rechtstreeks voort uit het zich betrapt voelen
bij de voorbereiding van een gewapende overval.

In het voorbereiden van een ernstig misdrijf als een gewapende overval ligt besloten dat
men niet gepakt wil worden en bij een eventuele betrapping op de vlucht slaat. De
verdachten zijn bij het zien van de politie ook daadwerkelijk onmiddellijk op de vlucht
geslagen om aan een aanhouding te ontkomen. Dat daarbij de geldende
verkeersvoorschriften zoals de maximum snelheid of het stoppen voor een rood verkeerslicht
niet in acht worden genomen en daardoor gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan ligt
voor hand. Voor de verdachten was dit te voorzien.
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2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

Getoetst aan de overwegingen die door de Hoge Raad zijn gegeven is het hof dan ook van
oordeel dat de wijze waarop de verdachten met de motorscooter zijn gevlucht als een zó
waarschijnlijke mogelijkheid besloten lag in de eerdere nauwe en bewuste samenwerking
met het oog op de voorgenomen overval, dat ook wat betreft het met die vlucht (en het
daaruit voortvloeiend gevaarlijk rijgedrag) verband houdend misdrijf van art. 6 WVW 1994,
zo bewust en nauw is samengewerkt dat van medeplegen van dat misdrijf kan worden
gesproken.

Dat bij de voorbereiding van de overval door de verdachten de vlucht met de motorscooter
bij een eventuele betrapping niet zou zijn besproken, staat hier niet aan in de weg. De
vlucht met de motorscooter en het gevaarlijk rijgedrag dat daaruit voortvloeide lag al
besloten in hun plan om een gewapende overval te gaan plegen.

Of de verdachte zich tijdens de vlucht al dan niet heeft kunnen onttrekken aan het gevaarlijk
rijgedrag doet niet ter zake. Door met een ander een overval voor te bereiden heeft hij zich
ook verbonden aan hetgeen in die voorbereidingen, in de uitvoering van dat plan, besloten
lag, te weten een eventuele vlucht. Overigens zijn bij het onderzoek geen aanwijzingen naar
voren gekomen waaruit zou volgen dat de verdachte niet met de vlucht en het daarmee
samenhangende rijgedrag instemde."

Het Hof heeft geoordeeld dat de wijze waarop de verdachte en zijn mededader met de
motorscooter zijn gevlucht als een zó waarschijnlijke mogelijkheid besloten lag in hun eerdere
nauwe en bewuste samenwerking met het oog op de door hen voorbereide gewapende overval,
dat zij ook wat betreft het met die vlucht en het daaruit voortvloeiende gevaarlijke rijgedrag
verband houdende misdrijf van art. 6 WVW 1994, zo bewust en nauw hebben samengewerkt dat
sprake is van medeplegen van dat misdrijf. Gelet op alle door het Hof vastgestelde
omstandigheden met betrekking tot de voorgenomen overval, waartoe de verdachte en zijn
mededader zich gezamenlijk op de motorscooter naar het te overvallen hotel begaven, en hun
direct op de waarneming van politieambtenaren volgende vlucht, geeft dat oordeel niet blijk van
een onjuiste rechtsopvatting, ook niet omtrent de voor medeplegen van het onderhavige misdrijf
vereiste bewuste samenwerking. Dat oordeel is ook niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

Het middel klaagt dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM in de cassatiefase
is overschreden omdat de stukken te laat door het Hof zijn ingezonden.

Het middel is gegrond. De Hoge Raad zal de aan de verdachte opgelegde gevangenisstraf van
vier jaren verminderen.

Nu de Hoge Raad geen 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.

3 Beoordeling van het tweede middel

4 Slotsom
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De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

vermindert deze in die zin dat deze drie jaren en tien maanden beloopt;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V.
van den Brink en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 20 februari 2018.

5 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 16-01-2018

Datum publicatie 16-01-2018

Zaaknummer 16/03524

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:241 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG in de Nijmeegse scooterzaak. Vervolg op ECLI:NL:HR:2013:1966.
Medeplegen van dood door schuld in het verkeer, art. 6 WVW 1994. CAG gaat
in op het voor medeplegen van culpoze delicten vereiste schuldverband en strekt
tot verwerping van de daarover aangevoerde klachten. Samenhang met 16/03281.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 16/03524
Zitting: 16 januari 2018
(bij vervroeging)

Mr. E.J. Hofstee
Conclusie inzake:
[verdachte]

1. De verdachte is bij arrest van 20 juni 2016 door het gerechtshof 's-Hertogenbosch1 vrijgesproken
van het aan hem onder 2 primair tenlastegelegde (medeplegen van doodslag) en veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van vier jaren, met aftrek van voorarrest, wegens 2 subsidiair
“medeplegen van overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval
betreft waardoor een ander wordt gedood en terwijl het feit mede is veroorzaakt doordat de
schuldige geen voorrang heeft verleend”. Het hof heeft voorts de vordering van de benadeelde partij
tot een bedrag van € 10.000,00 toegewezen, de verdachte een schadevergoedingsmaatregel
opgelegd zoals in het arrest omschreven en de verdachte veroordeeld in de door de benadeelde partij
gemaakte en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten.

2. Er bestaat samenhang met de zaak met parketnummer 16/03281. Ook in die zaak zal ik vandaag
concluderen.

3. Beide zaken hebben in de media veel aandacht gekregen en zijn daarin gezamenlijk bekend komen
te staan als de “Nijmeegse scooterzaak”. Het gaat, voor zover thans van belang, om de volgende
verdenking. De verdachte en zijn medeverdachte rijden tijdens de voorbereiding van een gewapende
overval op het Belvoir Hotel te Nijmegen over het trottoir op één (naar later blijkt: gestolen)
motorscooter en worden daar opgemerkt door twee politieagenten. Wanneer de verdachten hun
aanwezigheid bemerken, slaan zij met hoge snelheid op de vlucht. Daarbij rijden zij zonder
noemenswaardig snelheid te verminderen door een rood stoplicht en veroorzaken zij een aanrijding
met een overstekende voetganger die ten gevolge van de aanrijding komt te overlijden. Omdat
tijdens de behandeling van hun strafzaak de verdachten elkaar aanwijzen als de bestuurder van de
scooter en technisch en ander betrouwbaar bewijsmateriaal daarover ontbreekt, blijft onduidelijk wie
bestuurder en wie bijrijder is geweest, hetgeen in 2012 in beide strafzaken bij het gerechtshof het
beletsel vormde om – kort gezegd – een pleger aan te wijzen terwijl daarnaast het hof het
medeplegen van dood door schuld in het verkeer (art. 6 WVW 1994) niet bewijsbaar achtte.

ECLI:NL:PHR:2018:16
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4. Ten aanzien van dat feit 2 laat het procesverloop in deze zaak, en mutatis mutandis in de zaak
tegen de medeverdachte, zich als volgt samenvatten. De rechtbank Arnhem oordeelt bij vonnis van 17
december 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BO7624 dat het de verdachte is geweest die de scooter
bestuurde en veroordeelt hem wegens doodslag. De medeverdachte wordt van feit 2 vrijgesproken;
volgens de rechtbank is niet gebleken dat de medeverdachte bewust zou hebben ingestemd met het
zeer gevaarlijke en risicovolle rijgedrag van de verdachte. Het gerechtshof Arnhem stelt in zijn arrest
van 29 mei 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BW6756 echter vast dat noch van de verdachte, noch van de
medeverdachte met een voldoende mate van waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat hij
bestuurder van de motorscooter was. Het hof spreekt beide verdachten vrij van het plegen en het
medeplegen van feit 2 (ook subsidiair). Ten aanzien van het medeplegen overweegt het hof dat uit
het dossier niet is gebleken van “enige samenwerking of overleg tussen de beide verdachten over de
wijze waarop zij zich aan controle door de politie wilden onttrekken vanaf het moment dat zij zich ter
hoogte van het Belvoir Hotel door de politie betrapt voelden” en derhalve geen sprake is van
“volstrekte inwisselbaarheid van de rollen van bestuurder en bijrijder”, hetgeen volgens het hof een
vereiste is voor het bewijs van medeplegen in een situatie waarin niet vaststaat wie de bestuurder is
geweest. Het Openbaar Ministerie gaat tegen de uitspraak van het hof Arnhem in cassatie en spitst
het middel van cassatie toe op de medeplegen-redenering van het hof.2 En met succes, gezien de
navolgende overwegingen van de Hoge Raad:

“2.3.2. In een geval als het onderhavige, waarin het verweten medeplegen van een met de vlucht
verband houdend misdrijf is voorafgegaan door het mogelijk daarmee samenhangende medeplegen
van een ander strafbaar feit, is geenszins uitgesloten dat de voor het medeplegen van dat misdrijf
relevante samenwerking reeds vóórdien – in het onderhavige geval: in het kader van het medeplegen
van de voorbereiding van de overval – is ontstaan”. 2.3.3. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de
wijze waarop de beide verdachten met de scooter zijn gevlucht, niet als een zó waarschijnlijke
mogelijkheid besloten lag in de eerdere nauwe en bewuste samenwerking met het oog op de
voorgenomen overval, dat ook wat betreft die vlucht zo bewust en nauw is samengewerkt dat van
medeplegen kan worden gesproken. Gelet op de vaststellingen en overwegingen van het Hof, in het
bijzonder wat betreft de voorbereiding van de overval en de directe reactie op het waarnemen van
een politieauto, is dat oordeel niet zonder meer begrijpelijk. 2.3.4. Wat betreft de mogelijke
samenwerking bij het tenlastegelegde medeplegen is bovendien in haar algemeenheid onjuist de
opvatting van het Hof dat "om tot een bewezenverklaring van medeplegen te kunnen komen in een
situatie waarin niet vaststaat wie de bestuurder is geweest, is (...) vereist dat de rollen van de
bestuurder en de bijrijder volstrekt inwisselbaar zijn".3

5. De twee zaken worden, na vernietiging van de vrijspraak ter zake van het onder 2 tenlastegelegde,
verwezen naar het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Evenals het hof Arnhem eerder, oordeelt het hof ‘s-
Hertogenbosch in het hierboven onder 1. genoemde arrest van 20 juni 2016 dat niet met voldoende
overtuiging is vast te stellen wie van beide verdachten de bestuurder van de motorscooter is
geweest. Het laat daarom in zijn bespreking van de feiten en in zijn overwegingen met betrekking tot
het medeplegen van “dood door schuld in het verkeer” in het midden wie de bestuurder en wie de
passagier was, en veroordeelt beide verdachten ter zake van “medeplegen van overtreding van
artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander wordt
gedood en terwijl het feit mede is veroorzaakt doordat de schuldige geen voorrang heeft verleend.”

6. Namens de verdachte hebben mr. J.W.E. Luiten en mr. H.M.W. Daamen, beiden advocaat te
Maastricht, gezamenlijk twee middelen van cassatie voorgesteld.4

7. Het eerste middel klaagt dat het hof aan de in de tenlastelegging en bewezenverklaring
voorkomende term “tezamen en in vereniging” een onjuiste betekenis heeft toegekend, althans dat
het medeplegen en het daarin besloten opzet en causale verband niet zonder meer uit de gebezigde
bewijsmiddelen kunnen worden afgeleid, dan wel dat de overwegingen van het hof niet zonder meer
begrijpelijk zijn. Blijkens de toelichting keert het middel zich specifiek tegen de bewezenverklaring van
het voor medeplegen vereiste opzet van de verdachte.

8. Ten laste van de verdachte is onder 2 subsidiair bewezenverklaard dat:
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“hij op 15 januari 2010 te Nijmegen, tezamen en in vereniging met een ander, als verkeersdeelnemer,
namelijk als berijder of medeberijder van een (geheeld) motorrijtuig (motorfiets), daarmede zeer
onoplettend en onvoorzichtig,

terwijl hij, verdachte, en zijn, verdachtes, mededader bezig waren met het voorbereiden van een
gewapende overval op het Belvoir Hotel aan de Graadt van Roggenstraat te Nijmegen,

en terwijl hij, verdachte, en zijn, verdachtes, mededader niet in het bezit waren van een voor het
besturen van dat motorrijtuig (motorfiets) vereist rijbewijs,

met dat (geheelde) motorrijtuig (motorfiets) als berijder of als medeberijder over een trottoir aan de
Graadt van Roggenstraat, nabij het Belvoir Hotel, heeft gereden,

zonder daarbij verlichting te voeren,

en, toen hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader een politievoertuig had/hadden
waargenomen, door zijn, verdachtes, mededader, is geroepen: “politie”, met hoge snelheid is
weggereden in de richting van het Keizer Traianusplein en zonder te stoppen voormeld trottoir is
afgereden en die Graadt van Roggenstraat is overgestoken

en, gekomen op dat Keizer Traianusplein, dat verkeersplein tegen het verkeer in rijdend, is opgereden
en linksaf gaand de weg, de Sint Canisiussingel, is opgereden en (daarbij) niet de verplichte rijrichting
heeft gevolgd

en met een aanzienlijk hogere snelheid dan de ter plaatse voor dat motorrijtuig (motorfiets) geldende
maximum snelheid van 50 kilometer per uur over die weg, de Sint Canisiussingel, heeft gereden

en, gekomen ter hoogte van de kruising van deze weg, de Sint Canisiussingel, en de weg, de Van der
Brugghenstraat, met voormeld motorrijtuig (motorfiets) met aanzienlijk snelheidsverschil tussen de op
de rijstroken van die Sint Canisiussingel stilstaande of langzamer rijdende andere motorrijtuigen is
doorgereden

en een bij die kruising Sint Canisiussingel/Van der Brugghenstraat geplaatst, voor hem, verdachte, en
zijn, verdachtes, mededader geldend, rood licht uitstralend verkeerslicht heeft genegeerd

en (daarbij) in strijd met artikel 62 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 geen
gevolg heeft gegeven aan een verkeersteken dat een gebod of verbod inhoudt, immers niet is gestopt
voor een voor hun rijrichting bestemd driekleurig verkeerslicht dat rood licht uitstraalde,

en (daarbij) die kruising, zonder te stoppen, met nagenoeg dezelfde snelheid is opgereden
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en (daarbij) niet, althans in onvoldoende mate, heeft gelet op het overige verkeer en de overige
verkeersdeelnemers

en in strijd met het gestelde in artikel 49, tweede lid, van voormeld reglement een zich op voormelde
kruising bevindende voetganger, welke voetganger doende was om, bij groen licht, komende vanaf die
Van der Brugghenstraat, op een op die kruising gesitueerde voetgangersoversteekplaats, die Sint
Canisiussingel over te steken, niet voor heeft laten gaan

en (vervolgens) met voormeld motorrijtuig (motorfiets) in aanrijding is gekomen met voormelde
voetganger, zijnde [slachtoffer] ,

en aldus zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn, verdachtes, en zijn, verdachtes, mededaders
schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden, waardoor een ander, te weten voornoemde
[slachtoffer] , werd gedood.”

9. Het hof heeft deze bewezenverklaring doen steunen op de inhoud van de in de aanvulling op het
bestreden arrest opgenomen bewijsmiddelen. Gezien de omvang van die aanvulling, volsta ik hier met
verwijzing daarnaar. Over het bewijs van het onder feit 2 subsidiair tenlastegelegde medeplegen van
dood door schuld in het verkeer, heeft het hof, voor zover voor de beoordeling van het middel van
belang, het volgende overwogen:

“4. Medeplegen van dood door schuld in het verkeer

De advocaten-generaal hebben betoogd dat, ongeacht wie ten tijde van de vlucht voor de politie de
motorscooter heeft bestuurd, zowel de bestuurder als de passagier aangemerkt kunnen worden als
medepleger.

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat niet kan worden bewezen dat de verdachte
als passagier op de motorscooter aan de vlucht een bijdrage heeft geleverd die hem tot medepleger
van enig ten laste gelegd feit maakt. Volgens de verdediging maakte de vlucht voor de politie op geen
enkele wijze onderdeel uit van het plan om het hotel te overvallen, was het gevaarlijk rijgedrag van
de bestuurder tijdens de vlucht niet voor de passagier te voorzien en bestond voor de passagier geen
enkele mogelijkheid om zich gedurende de vlucht van het gevaarlijk rijgedrag van de bestuurder te
distantiëren.

Het hof overweegt als volgt.

Om tot een bewezenverklaring van medeplegen te komen, dient sprake te zijn van een nauwe en
bewuste samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachte bij het plegen van het feit.
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Door het hof Arnhem zijn de verdachten vrijgesproken van het medeplegen omdat niet is gebleken
van enige samenwerking of overleg tussen de beide verdachten over de wijze waarop zij zich aan de
controle door de politie wilden onttrekken vanaf het moment dat zij zich ter hoogte van het Belvoir
hotel door de politie betrapt voelden.

De Hoge Raad heeft over deze door het hof Arnhem gegeven vrijspraak het volgende overwogen:

‘2.3.2. In een geval als het onderhavige, waarin het verweten medeplegen van een met de vlucht
verband houdend misdrijf is voorafgegaan door het mogelijk daarmee samenhangende medeplegen
van een ander strafbaar feit, is geenszins uitgesloten dat de voor het medeplegen van dat misdrijf
relevante samenwerking reeds vóórdien - in het onderhavige geval: in het kader van het medeplegen
van de voorbereiding van de overval - is ontstaan.

2.3.3. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de wijze waarop de beide verdachten met de scooter
zijn gevlucht, niet als een zó waarschijnlijke mogelijkheid besloten lag in de eerdere nauwe en
bewuste samenwerking met het oog op de voorgenomen overval, dat ook wat betreft die vlucht zo
bewust en nauw is samengewerkt dat van medeplegen kan worden gesproken. Gelet op de
vaststellingen en overwegingen van het Hof, in het bijzonder wat betreft de voorbereiding van de
overval en de directe reactie op het waarnemen van een politie-auto, is dat oordeel niet zonder meer
begrijpelijk.’

Uit de bewijsmiddelen blijkt onder meer het navolgende ten aanzien van het voorbereiden van de
overval.

[medeverdachte] heeft voorafgaand aan de geplande overval op het Belvoir Hotel contact gehad met
[verdachte] over het voornemen een overval te plegen. Op enig moment hebben zij op basis van
informatie waarover [medeverdachte] zei te beschikken het plan opgevat om op vrijdagavond 15
januari 2010 rond 23.00 uur een overval te plegen op het Belvoir Hotel. Op de avond van de overval
heeft [verdachte] [medeverdachte] met de motorscooter opgehaald en beiden zijn naar de woning
van [verdachte] gereden. Omdat de verdachten een wapen nodig hadden om de overval te plegen, is
in de woning van [verdachte] een mes gepakt en heeft [medeverdachte] het mes, nadat het door
beiden geschikt was bevonden, vervolgens in zijn jaszak gedaan. Beiden hebben zich voorzien van
gezichtsbedekkende kleding om zoveel mogelijk onherkenbaar te zijn. Vervolgens heeft
[medeverdachte] de motorscooter gepakt en heeft [verdachte] de motorscooter op contact gezet.
Beide verdachten zijn toen op de motorscooter gestapt en naar het hotel gereden. Bij het hotel
aangekomen zijn zij gaan kijken of zij de overval konden plegen. Zij hebben eerst een rondje om het
hotel gereden om te kijken of er niemand in de buurt was. Toen zij daarna met de motorscooter het
trottoir bij het hotel op reden, kwamen de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] (in politie-
uniform) in een (onopvallende) politieauto aldaar ter plaatse.

Uit de bewijsmiddelen is gebleken dat de verdachten nauw en bewust hebben samengewerkt met het
oog op de voorgenomen overval. Beide verdachten zijn daar eerder door het hof Arnhem ook
onherroepelijk voor veroordeeld.

Ten aanzien van de vlucht kan het volgende worden vastgesteld.

De verdachten zijn bij het zien van de politieambtenaren onmiddellijk op de vlucht geslagen. Dit blijkt
uit de verklaringen van de beide verbalisanten. Zij zien dat de verdachten op de motorscooter eerst
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rustig het trottoir bij het Belvoir Hotel oprijden. Vervolgens kijken de verdachten of een van hen om
naar de verbalisanten. Direct daarop rijden de verdachten in volle vaart over het trottoir weg.

Ook uit de verklaringen van de verdachten volgt dat sprake was van een vlucht voor de politie. Uit die
verklaringen blijkt namelijk dat [medeverdachte] en [verdachte] eerst rustig het trottoir bij het hotel
oprijden, dat [medeverdachte] vervolgens de politieambtenaren in de auto ziet en dan (naar
[verdachte] ) roept: ‘politie, politie’ en dat vervolgens gas wordt gegeven en hard wordt weggereden.

De vlucht voor de politie vond plaats op de wijze zoals hiervoor is beschreven: met de motorscooter
over het trottoir wegrijden, over een fietspad rijden, tegen het verkeer in rijden, met een te hoge
snelheid over de Sint Canisiussingel rijden, tussen twee rijen stilstaande auto’s door en door rood
licht rijden en de overstekende voetganger geen voorrang verlenen. Dit gevaarlijk rijgedrag heeft
geleid tot de dood van [slachtoffer] .

De vraag is vervolgens of beide verdachten medepleger zijn van art. 6 WVW 1994, dood door schuld in
het verkeer. Daartoe moet in het onderhavige geval de vraag worden beantwoord of de voor het
medeplegen van art. 6 WVW relevante samenwerking reeds is ontstaan in het kader van het
medeplegen van de voorbereiding van de overval. Het hof beantwoordt deze vraag bevestigend.

De verdachten wilden samen een gewapende overval plegen op het Belvoir Hotel. Zij hebben zich
daartoe voorzien van een snel en wendbaar voertuig, een motorscooter 150cc. Beide verdachten
wisten dat het om een snel voertuig ging. Het viel te verwachten dat die avond ook (veel) andere
verkeersdeelnemers, waaronder ook voetgangers, zich op de weg bevonden: de overval zou worden
gepleegd op een vrijdagavond, een uitgaansavond, en het hotel is gelegen in de directe omgeving
van een verkeersplein en een doorgaande weg richting het centrum van Nijmegen waar de bewuste
voetgangersoversteekplaats met verkeerslichten is gelegen.

Als de verdachten de overval aan het voorbereiden zijn, maken zij zich ogenblikkelijk uit de voeten als
zij de politie in de auto vlak achter hen waarnemen.

Om aan de politie te ontkomen wordt tijdens de vlucht tegen het verkeer in gereden, de maximum
snelheid overschreden en tenslotte door een rood verkeerslicht gereden met fatale gevolgen voor een
overstekende voetganger. De vlucht voor de politie en het daarmee gepaard gaande gevaarlijk
rijgedrag vloeiden rechtstreeks voort uit het zich betrapt voelen bij de voorbereiding van een
gewapende overval.

In het voorbereiden van een ernstig misdrijf als een gewapende overval ligt besloten dat men niet
gepakt wil worden en bij een eventuele betrapping op de vlucht slaat. De verdachten zijn bij het zien
van de politie ook daadwerkelijk onmiddellijk op de vlucht geslagen om aan een aanhouding te
ontkomen. Dat daarbij de geldende verkeersvoorschriften zoals de maximum snelheid of het stoppen
voor een rood verkeerslicht niet in acht worden genomen en daardoor gevaarlijke verkeerssituaties
kunnen ontstaan ligt voor hand. Voor de verdachten was dit te voorzien.

Getoetst aan de overwegingen die door de Hoge Raad zijn gegeven is het hof dan ook van oordeel
dat de wijze waarop de verdachten met de motorscooter zijn gevlucht als een zó waarschijnlijke
mogelijkheid besloten lag in de eerdere nauwe en bewuste samenwerking met het oog op de
voorgenomen overval, dat ook wat betreft het met die vlucht (en het daaruit voortvloeiend gevaarlijk
rijgedrag) verband houdend misdrijf van art. 6 WVW 1994, zo bewust en nauw is samengewerkt dat
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van medeplegen van dat misdrijf kan worden gesproken.

Dat bij de voorbereiding van de overval door de verdachten de vlucht met de motorscooter bij een
eventuele betrapping niet zou zijn besproken, staat hier niet aan in de weg. De vlucht met de
motorscooter en het gevaarlijk rijgedrag dat daaruit voortvloeide lag al besloten in hun plan om een
gewapende overval te gaan plegen.

Of de verdachte zich tijdens de vlucht al dan niet heeft kunnen onttrekken aan het gevaarlijk rijgedrag
doet niet ter zake. Door met een ander een overval voor te bereiden heeft hij zich ook verbonden aan
hetgeen in die voorbereidingen, in de uitvoering van dat plan, besloten lag, te weten een eventuele
vlucht. Overigens zijn bij het onderzoek geen aanwijzingen naar voren gekomen waaruit zou volgen
dat de verdachte niet met de vlucht en het daarmee samenhangende rijgedrag instemde.”

10. Niet vaak staat in cassatie het medeplegen van een culpoos delict centraal.5 In zaken waarin deze
thematiek aan de orde is, gaat het bovendien veelal om tamelijk ongecompliceerde gevallen.6 Dat het
medeplegen van culpoze delicten tot de mogelijkheden behoort en ook strafwaardig en derhalve
strafbaar is (op grond van art. 47, eerste lid onder 1°, Sr), illustreerde de toenmalige minister
Modderman van Justitie reeds bij de totstandbrenging van het Wetboek van Strafrecht aan de hand
van een treffend voorbeeld: “Als twee mannen met vereende krachten een zwaar voorwerp uit het
raam werpen, waardoor, zonder hun opzet, een voorbijganger gedood wordt, dan zijn zij coauteurs
van den doodslag door onvoorzichtigheid.”7 Voeren meer personen gezamenlijk een handeling uit
waarvan zij het gevolg hadden moeten en kunnen vermijden, dan kan sprake zijn van het
medeplegen van een culpoos (gevolgs)delict.

11. Ten aanzien van het voor het medeplegen van een culpoos delict vereiste schuldverband, dient
het volgende te worden vooropgesteld. Culpoos medeplegen lijkt niet strafbaar en dient daarom goed
te worden onderscheiden van het medeplegen van een culpoos delict (wel strafbaar).8 Ook voor
mededaderschap bij een culpoos delict is bewuste samenwerking vereist. Van een dergelijke bewuste
samenwerking is in geval van culpoos medeplegen uiteraard geen sprake. Wordt een bestanddeel van
de delictsomschrijving door culpa beheerst, in het onderhavige geval het plaatsvinden van een
verkeersongeval waardoor een ander wordt gedood, dan is dat bewijsrechtelijk niet alleen van
betekenis ten aanzien van de pleger, maar evenzeer ten aanzien van de medepleger. De medepleger
volgt anders gezegd in dat opzicht de pleger, en wel in die zin dat het ingetreden gevolg ook aan de
schuld van de medepleger te wijten dient te zijn,9 hoewel het door het culpoze delict verlangde gevolg
strikt genomen ook slechts door één van hen direct kan zijn veroorzaakt.10

12. Daarnaast gelden vanzelfsprekend ook voor het medeplegen van een culpoos delict de aan
medeplegen in het algemeen te stellen eisen. Zoals bekend is van medeplegen sprake indien tussen
de betrokken deelnemers nauw en bewust is samengewerkt.11 Het bewustheidselement van het
medeplegen geeft uitdrukking aan een opzetvereiste. Alleen opzettelijke samenwerking kan als
medeplegen worden aangemerkt. Over de vraag waarop het samenwerkingsopzet van de medepleger
van een culpoos delict precies moet zijn gericht, bestaat opmerkelijk weinig verschil van mening. Vaak
wordt verdedigd dat het samenwerkingsopzet meebrengt dat de medepleger van een culpoos delict
opzet moet hebben op de delictsgedraging, dat wil zeggen op de gevaar-zettende handelingen.12

Goed beschouwd doet de steller van het middel dat ook, nu hij zijn klachten in de sleutel van (de
beoordeling van) het opzet op de onderhavige delictsgedraging stelt.

13. Anders dan over het opzet op de delictsgedraging van de medepleger van een culpoos
(gevolg)delict, heeft ter zake van de vraag of opzet op de delictsgedraging van de medepleger van
een overtreding een vereiste is wel enig debat plaatsgevonden. Voor overtredingen geldt, anders dan
bij misdrijven, de leer van het materiële feit, hetgeen in de woorden van de toenmalige minister
Modderman meebrengt dat bij overtredingen de rechter naar het bestaan van opzet of zelfs van
schuld geen onderzoek behoeft in te stellen, noch daarover iets uitdrukkelijk behoeft te beslissen.13
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Zou in geval van medeplegen van een overtreding opeens wel opzet op de delictsgedraging worden
verlangd, dan zou zulks haaks komen te staan op de (nog altijd heersende) leer van het materiële
feit. In zijn arrest van 20 mei 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZK0235 heeft de Hoge Raad deze
inconsequentie onder ogen gezien en het volgende overwogen:

“Nu een overtreding geen opzetdelict is, volgt daaruit dat voor medeplegen van overtredingen
“slechts” opzet op de samenwerking is vereist. Een andere opvatting zou er immers toe leiden dat via
de achterdeur een opzetvereiste – in de vorm van een voor medeplegen vereist opzet op de
bestanddelen van het delict – voor overtredingen gaat gelden.”14

Bij deze benadering sluit onder meer Machielse zich aan.15 En ook Postma lijkt zich in deze rechtspraak
goed te kunnen vinden.16 De Hullu heeft daarover in het verleden anders gedacht. Hij meende dat het
medeplegen zo enigszins in de lucht komt te hangen omdat het daarbij steeds moet gaan om het
medeplegen van een bepaald delict en de op dat delict gerichte bewuste samenwerking bijna
automatisch opzet op de delictsgedraging impliceert.17 Van dit standpunt is De Hullu in de meest
recente druk van zijn handboek teruggekomen, onder meer op grond van hetgeen Postma
daaromtrent heeft betoogd.18 Postma benadrukt dat De Hullu’s eerdere standpunt dan met betrekking
tot de medepleger een eis stelt die voor de pleger niet geldt. Het verschil van een dergelijk standpunt
met de benadering van de Hoge Raad schetst hij aan de hand van een instructief voorbeeld. Twee in
beschonken toestand verkerende studenten dragen ’s nachts gezamenlijk een krat bier over straat.
Zij laten deze krat per ongeluk vallen waardoor de naburige honden aanslaan. Aldus veroorzaken zij
een overtreding die in art. 431 Sr als burengerucht is strafbaar gesteld. In de benadering van de Hoge
Raad zijn beide studenten wegens het medeplegen van burengerucht strafrechtelijk aansprakelijk,
terwijl dat bij toepassing van het vroegere standpunt van de Hullu niet het geval is omdat gezegd kan
worden dat de medeplegers op het laten vallen van de krat geen opzet hebben gehad.

14. Naar mijn inzicht komt het te dezen uiteindelijk aan op de vraag of en, zo ja, hoezeer het opzet op
de samenwerking tevens moet zijn gericht op de gedraging die in concreto heeft plaatsgevonden.
Zoals De Hullu mijns inziens terecht opmerkt, geschiedt “samenwerking” naar de regel met een
bepaald doel, zodat de facto vaak toch ten minste opzet op de delictsgedraging aanwezig zal zijn.19

Hoewel de uitkomst veelal dezelfde zal zijn, neemt dit echter niet weg dat, hoe dan ook, voor een
bewezenverklaring van het medeplegen van een overtreding “slechts” behoeft te worden nagegaan
of kan worden bewezen dat bewust is samengewerkt20 in de fase die (direct) aan “het begaan van de
overtreding” voorafgaat.21 Derhalve hoeft de rechter in het kader van de overtredingen niet daarnaast
nog afzonderlijk aandacht te besteden aan de vraag of (ook) opzet op de delictsgedraging heeft
bestaan.

15. De hiervoor in randnummer 13 geciteerde overweging van de Hoge Raad ten aanzien van het
medeplegen van een overtreding (“nu een overtreding geen opzetdelict is, volgt daaruit…”) opent de
mogelijkheid om dezelfde redenering toe te passen op het geval waarin een culpoos delict wordt
medegepleegd. Wanneer immers voor het plegen van een culpoos delict evenmin is vereist dat de
pleger opzet op de meest nabij gelegen, het delict veroorzakende gedraging heeft, meen ik dat, naar
analogie van de overtredingen, logischerwijs het opzet van de medepleger daarop ook niet behoeft te
zijn gericht. Wel zal, als gezegd, het door culpa beheerste bestanddeel ook aan de schuld van de
medepleger te wijten moeten zijn, hetgeen een wezenlijke en naar mijn inzicht belangrijke begrenzing
van de strafrechtelijke aansprakelijkheid behelst. Daarnaast zullen de betrokkenen nauw én bewust
moeten hebben samengewerkt. Dit vereiste van bewuste samenwerking zal er doorgaans op
neerkomen dat bij de medeplegers opzet op de delictsgedraging aanwezig is, maar (als gezegd) een
zelfstandige voorwaarde voor strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens het medeplegen van een
culpoos delict is het opzet op de delictsgedraging mijns inziens niet. Het belang van deze nuance laat
zich illustreren aan de hand van een kleine bewerking van de hiervoor aangehaalde voorbeelden van
Modderman (uit het raam werpen van een zwaar voorwerp dat op het hoofd van een voorbijganger
valt) en Postma (burengerucht door laten vallen krat bier). In het door Modderman gegeven voorbeeld
hebben de beide betrokkenen zonder meer opzet op de delictsgedraging. Zij gooien immers
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opzettelijk een zwaar voorwerp uit het raam. Maar stel nu dat zij in het kader van een gezamenlijk
ondernomen verbouwing van de door hen gedeelde woning samen een zwaar object trachten te
verplaatsen langs een balustrade, maar daarbij aanmerkelijk onvoorzichtig te werk gaan en het object
uit hun handen laten glippen waardoor het vele verdiepingen naar beneden op het hoofd van een
ander terecht komt. Dan lijkt mij van opzet op de delictsgedraging geen sprake meer. Wel komt het mij
voor dat bewust is samengewerkt voordat het delict zich manifesteert en is het gevolg vanwege de
aanmerkelijke onvoorzichtigheid aan de schuld van beide mededaders te wijten. Iets soortgelijks doet
zich voor wanneer in het voorbeeld van Postma het laten vallen van de krat bier geen burengerucht
maar zwaar hoofdletsel bij een op de grond liggende, al door de drank benevelde student veroorzaakt
(zwaar lichamelijk letsel door schuld in de zin van art. 308 Sr). Ook dan is er geen opzet op de
delictsgedraging, maar kan wél van bewuste samenwerking worden gesproken.

16. De hiervoor gegeven aanloop acht ik voor de beoordeling van het middel van belang. In de
cassatieschriftuur wordt namelijk veel belang gehecht aan het feit dat het hof zich niet expliciet heeft
uitgelaten over het opzet van de verdachte op het levensgevaarlijke rijgedrag. Uit het voorgaande is
duidelijk geworden dat het middel daarmee een eis stelt die het recht mijns inziens niet kent. Het hof
heeft in zijn nadere bewijsoverwegingen als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat wat betreft het
met de vlucht verband houdende misdrijf van art. 6 WVW 1994 tussen de verdachten nauw en bewust
is samengewerkt. Daarmee heeft het hof de juiste maatstaf toegepast. In zoverre faalt het middel.

17. Voor zover het middel tevens klaagt dat de bewezenverklaring ook wat betreft het
samenwerkingsopzet onvoldoende met redenen is omkleed, geldt het volgende.

18. Naar aanleiding van de eerdere cassatieprocedure in deze zaak heeft de Hoge Raad over het
vereiste samenwerkingsverband overwogen hetgeen door het hof in het thans bestreden arrest is
aangehaald en ik hierboven in randnummer 4 (met de toevoeging van overweging 2.3.4. iets
uitgebreider) heb weergegeven. Ik verwijs daarnaar. Het hof heeft uitvoerig uiteengezet waarom het
van oordeel is dat tussen de verdachte en de medeverdachte tot het met de vlucht (en het daaruit
voortvloeiend gevaarlijk rijgedrag) verband houdende misdrijf zo nauw en bewust is samengewerkt
dat van medeplegen van ook dat misdrijf kan worden gesproken (zie hiervoor randnummer 9). Aan dat
oordeel heeft het hof onder meer ten grondslag gelegd dat een nauwe en bewuste samenwerking
met betrekking tot het bewezenverklaarde delict reeds is ontstaan in het kader van de met de vlucht
samenhangende overval, waarbij overigens het hof ten aanzien van die overval (nog eens) niet
onbegrijpelijk de zeer nauwe en bewuste samenwerking heeft vastgesteld. Voorts heeft het hof in
aanmerking genomen dat de medeverdachte bij het bemerken van de politie “politie, politie” heeft
geroepen, dat de verdachte en de medeverdachte zich vervolgens onmiddellijk gezamenlijk uit de
voeten hebben gemaakt, dat zij beiden ervan op de hoogte waren dat het een snel (accelererend) en
wendbaar voertuig betrof, dat te verwachten viel dat die avond veel andere verkeersdeelnemers
waaronder voetgangers zich op de weg bevonden, terwijl nergens uit blijkt dat de verdachte met de
vlucht en het daarmee samenhangende rijgedrag niet instemde. De – niet onderbouwde – stelling van
de steller van het middel dat “de waarschijnlijkheid van een vlucht tijdens de voorbereiding van die
(voorgenomen, EH) overval in de onderhavige kwestie niet zo pregnant aanwezig [is]”, onderschrijf ik
dan ook niet, ook al acht de verdachte (als requirant in cassatie) zelf de conclusie dat er een
aanmerkelijke kans bestond op dusdanige situaties dat levensgevaar voor andere
verkeersdeelnemers ontstond “een brug te ver”.

19. Het oordeel dat nauw en bewust is samengewerkt met betrekking tot het met de vlucht verband
houdende misdrijf acht ik – mede in het licht van het eerste arrest van de Hoge Raad in deze zaak –
dus niet onbegrijpelijk en tevens toereikend gemotiveerd. Daarbij hecht ik in aanvullende zin nog
waarde aan de in de door het hof gebezigde bewijsmiddelen besloten liggende vaststelling dat de
verdachte reeds vóórdat de vlucht aanving enkele van de gevaar-zettende verkeershandelingen heeft
aanvaard en kennelijk al rekening hield met een mogelijke vlucht. Ik denk dan in het bijzonder aan de
omstandigheid dat beide verdachten niet over een voor het besturen van het voertuig bestemd
rijbewijs beschikten (bewijsmiddel 33), dat zij zonder verlichting reden en dat de scooter niet voorzien
was van een kentekenplaat (bewijsmiddelen 1, 2, 4, 5, 6 en 16), dat de scooter als gestolen
gesignaleerd stond (bewijsmiddel 16) en dat beiden donker gekleed waren en een capuchon over hun
hoofd hadden (bewijsmiddelen 1, 2, 5 en 6). Dat zij zonder verlichting reden is temeer relevant nu uit
de als bewijsmiddel 20 gebezigde eigen waarneming van het hof ter plaatse tevens blijkt dat het niet-
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gebruiken van verlichting de motorscooter voor het slachtoffer slecht (bijna niet) zichtbaar moet
hebben gemaakt.

20. Het middel faalt.

21. Het tweede middel klaagt dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM in de
cassatiefase is overschreden, omdat de stukken van het geding te laat door het hof zijn ingezonden.

22. Het beroep in cassatie is namens de verdachte ingesteld op 1 juli 2016. De Hoge Raad heeft de
stukken van het geding blijkens een daarop geplaatst stempel ter griffie ontvangen op 9 juni 2017. Dit
brengt mee dat de inzendtermijn van acht maanden met meer dan drie maanden is overschreden. Dat
tijdsverlies kan niet meer door een bijzonder voortvarende behandeling in cassatie worden
gecompenseerd. De overschrijding van de redelijke termijn dient derhalve te leiden tot vermindering
van de opgelegde gevangenisstraf. De Hoge Raad kan de hoogte daarvan verminderen naar de
gebruikelijke maatstaf.

23. Het tweede middel is terecht voorgesteld.

24. Het eerste middel faalt, het tweede middel slaagt.

25. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden
uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

26. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de
duur van de opgelegde gevangenisstraf, tot vermindering daarvan aan de hand van de gebruikelijke
maatstaf en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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228



Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 09-07-2019

Datum publicatie 10-07-2019

Zaaknummer 18/00416

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:566 
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2017:10314, Meerdere afhandelingswijzen 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Medeplegen oplichting (meermalen gepleegd) door met speciaal aangemaakte e-
mailadressen en ID-bewijzen van derden geluidsapparatuur te huren zonder deze te
retourneren (art. 326 Sr) en medeplegen diefstal met geweld (art. 312.2.2 Sr). 1.
Bewijs medeplegen oplichting. 2. Motivering toewijzing vordering b.p. diefstal.

Ad 1. Voor zijn oordeel dat sprake is van medeplegen van oplichting, heeft Hof
i.h.b. in aanmerking genomen dat verdachte auto heeft bestuurd waarmee in
bewezenverklaring bedoelde apparatuur is opgehaald door medeverdachte. Deze
omstandigheid is echter, mede in het licht van hetgeen Hof heeft vastgesteld omtrent
gang van zaken bij oplichtingen en rol van medeverdachte daarbij, niet z.m.
voldoende om te kunnen aannemen dat verdachte zodanige intellectuele en/of
materiële bijdrage heeft geleverd aan bewezenverklaarde oplichtingen dat hij deze
heeft medegepleegd. Nu dat medeplegen ook overigens niet uit bewijsvoering
volgt, is bewezenverklaring in zoverre niet toereikend gemotiveerd.

Ad 2. HR: Klacht faalt op gronden vermeld in CAG. CAG: V.zv. klacht
veronderstelt dat in bestreden overweging besloten ligt dat Hof (inhoudelijke)
beoordeling van vordering achterwege heeft gelaten (en heeft toegewezen) op
enkele grond dat schadeveroorzakende feit bewezen is verklaard en geen verweer
is gevoerd tegen die vordering, berust deze op verkeerde lezing van uitspraak. In
het licht van bewezenverklaarde handelingen van verdachte, is toewijzing van
(onderbouwde) schadeposten, die volgens Hof rechtstreeks gevolg zijn van die
bewezenverklaarde handelingen, niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. CAG: anders t.a.v. medeplegen
oplichting. Samenhang met 18/00417 P.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

ECLI:NL:HR:2019:1136

229



2.2.1

2.1

STRAFKAMER

Nummer 18/00416

Datum 9 juli 2019

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Leeuwarden, van 23 november 2017, nummer 21/004792-15, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J. Kuijper, advocaat te Amsterdam, bij
schriftuur middelen 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 vernietiging van
het bestreden arrest voor wat betreft de hoogte van de opgelegde straf en tot vermindering daarvan
naar de gebruikelijke maatstaf en verwerping van het beroep voor het overige.

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring van het onder 2 tot en met 5 tenlastegelegde ten
aanzien van het medeplegen ontoereikend is gemotiveerd.

Ten laste van de verdachte is onder 2 tot en met 5 bewezenverklaard dat hij:

“2:

in de periode van 13 februari 2013 tot en met 21 februari 2013 te Tilburg tezamen en in
vereniging met anderen met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederechtelijk te
bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en
door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels,
[betrokkene 1] en bedrijf [A] en/of [getuige] heeft bewogen tot de afgifte van een
mengpaneel (Pioneer DJM900) en twee CD spelers (CDJ2000) en een monitor (RcfTt25 Sma)
en twee microfoons (Shure Slx Beta 58) en drie kisten (flightcases) en bijbehorende kabels
en/of het aangaan van een schuld, te weten het (op [getuige] naam) overeenkomen van

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het eerste middel
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een contract met het bedrijf [A] voor de huur van voornoemde goederen, hebbende
verdachte en zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -
opzettelijk valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- het e-mailadres “ [e-mailadres 1] ” aangemaakt, zijnde een e-mailadres dat de suggestie
wekte het e-mailadres te zijn van [getuige] en

- telefonisch contact opgenomen met voornoemd bedrijf en daarbij zich voorgedaan als
[getuige] en een offerte gevraagd voor het huren van (zogenaamde) DJ-apparatuur, en
- het e-mailadres “ [e-mailadres 1] ” opgegeven aan voornoemd bedrijf voor het ontvangen
van bovengenoemde offerte, en

- tegen die [getuige] gezegd dat hij feesten zou organiseren en

- aan die [getuige] gevraagd of hij voor verdachte DJ apparatuur wilde huren voor
voornoemde feesten en zich daarbij wilde legitimeren met zijn, [getuige] , identiteitsbewijs,
en

- aan die [getuige] (contant) geld gegeven teneinde aan dat bedrijf de huur en de borg van
voornoemde apparatuur te betalen, en

- die [getuige] vervolgens naar voornoemd bedrijf gebracht/vervoerd, alwaar die [getuige]
een contract voor de huur van voornoemde apparatuur heeft getekend,

waardoor die [betrokkene 1] en/of die [getuige] werd(en) bewogen tot het aangaan van
bovenomschreven schuld en/of tot bovenomschreven afgifte;

3:

in de periode van 13 februari 2013 tot en met 20 februari 2013 te Emmeloord tezamen en in
vereniging met anderen met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te
bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en
door een of meer listige kunstgre(e)p(en) en door een samenweefsel van verdichtsels, [alias
1] en het bedrijf [benadeelde 1] en/of [getuige] heeft bewogen tot de afgifte van twee CD
spelers (Pioneer CDJ2000) en een mengtafel (Pioneer DJM900) en een koffer (flightcase)
en/of het aangaan van een schuld, te weten het (op [getuige] naam) overeenkomen van
een contract met het bedrijf [benadeelde 1] voor de huur van voornoemde goederen,
hebbende verdachte en zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk - zakelijk
weergegeven - opzettelijk valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- het e-mailadres “ [e-mailadres 1] ” aangemaakt, zijnde een e-mailadres dat de suggestie
wekte het e-mailadres te zijn van [getuige] , en

- het e-mailadres “ [e-mailadres 1] ” opgegeven aan voornoemd bedrijf voor het ontvangen
van bovengenoemde offerte, en

- tegen die [getuige] gezegd dat hij feesten zou organiseren, en

- aan die [getuige] gevraagd of hij voor verdachte DJ apparatuur wilde huren voor
voornoemde feesten en zich daarbij wilde legitimeren met zijn, [getuige] , identiteitsbewijs,
en

- aan die [getuige] (contant) geld gegeven teneinde aan dat bedrijf de huur en de borg van
voornoemde apparatuur te betalen, en

- die [getuige] vervolgens naar voornoemd bedrijf gebracht/vervoerd, alwaar die [getuige]
een contract voor de huur van voornoemde apparatuur heeft getekend,

waardoor die [alias 1] en/of die [getuige] werd(en) bewogen tot het aangaan van
bovenomschreven schuld en/of tot bovenomschreven afgifte;

4:

in de periode van 2 februari 2013 tot en met 3 februari 2013 te Almere tezamen en in
vereniging niet anderen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te
bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en
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2.2.2

door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels het bedrijf
[B] en/of [betrokkene 2] heeft bewogen tot afgifte van een luidspreker (JBL PRX 612) en een
microfoon (Sennheiser e835S) en een microfoonstandaard (K&M speakerstand) en twee CD
spelers (Pioneer CDJ2000) en een mengpaneel (Pioneer DJM700) en een storage box en een
hoeveelheid elektronica en/of het aangaan van een schuld, te weten het (op [betrokkene 2]
naam) overeenkomen van een contract met het bedrijf [B] voor de huur van voornoemde
goederen, hebbende verdachte en zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk -
zakelijk weergegeven - opzettelijk valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd niet de
waarheid

- tegen die [betrokkene 2] gezegd dat hij een feest had aankomend weekend en daarvoor
een DJ-set nodig had, en

- tegen die [betrokkene 2] gezegd dat hij geen identiteitskaart had en dat hij genoemde
apparatuur derhalve niet zelf kon huren, en

- aan die [betrokkene 2] gevraagd of hij voor verdachte DJ apparatuur wilde huren voor
voornoemd feest en zich daarbij wilde legitimeren niet zijn, [betrokkene 2] , identiteitsbewijs,
en

- die [betrokkene 2] contant geld gegeven en naar een bankfiliaal gebracht/vervoerd zodat
die [betrokkene 2] dat geldbedrag op zijn rekening kon storten teneinde aan voornoemde
bedrijf de huur van voornoemde apparatuur te betalen, en

- die [betrokkene 2] vervolgens naar voornoemd bedrijf gebracht/vervoerd, alwaar die
[betrokkene 2] een contract voor huur van voornoemde apparatuur heeft getekend,

waardoor voornoemde [betrokkene 2] en/of een medewerker van voornoemd bedrijf
werd(en) bewogen tot het aangaan van bovengenoemde schuld en/of tot bovenomschreven
afgifte;

5:

in de periode van 13 juni 2013 tot en met 28 juni 2013 te Elst tezamen en in vereniging met
anderen met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen
door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of
meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 5] en het
bedrijf [benadeelde 3] heeft bewogen tot de afgifte van twee CD-spelers (Pioneer CDJ2000
Nexus) en een soundmixer (Pioneer MDJ900) en drie koffers (flightcases) en bijbehorende
kabels, hebbende verdachte en zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk - zakelijk
weergegeven - opzettelijk valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- het e-mailadres “ [e-mailadres 2] ” aangemaakt, zijnde een e-mailadres dat de suggestie
wekte het e-mailadres te zijn van een ander dan verdachte en/of zijn mededaders, en

- via voornoemd e-mailadres een e-mail gestuurd naar voornoemd bedrijf met de mededeling
dat de afzender DJ apparatuur wilde huren, en

- zich bij voornoemd bedrijf gelegitimeerd met een identiteitsbewijs op naam van
[betrokkene 5] en op die naam een contract voor de huur van voornoemde apparatuur
getekend,

waardoor die [benadeelde 5] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsvoering:

“Bewijs

De raadsvrouw heeft - op gronden zoals opgenomen in haar op de terechtzitting van het hof
overgelegde pleitnota - gepleit voor vrijspraak van verdachte met betrekking tot de feiten 1
tot en met 5.

Het hof is van oordeel dat de rechtbank ten aanzien van het bewijs en de, in hoger beroep
herhaalde, verweren juist heeft geoordeeld en zal die overwegingen tot de zijne maken, met
dien verstande dat het hof ten aanzien van de medeverdachte [medeverdachte] tot een
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andere beslissing komt en daarom de hierna volgende overwegingen van de rechtbank
grotendeels zal overnemen maar daar aanpassen waar het hof dat geraden voorkomt.

De rechtbank heeft met betrekking tot het bewijs en de in eerste aanleg gevoerde verweren
het volgende overwogen:

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank merkt allereerst op dat bij de feiten 2 tot en met 7 en feit 9 telkens sprake is
van de huur van soortgelijke (DJ-)apparatuur en dat telkens voorafgaand aan de huur
telefonisch contact is gelegd met de verhuurder, waarna een bevestiging per e-mail is
verzonden met daarin de door de verhuurder gevraagde gegevens. De gebruikte e-
mailadressen zijn veelal kort voor de huur aangemaakt op het IP-adres […] . behorend bij [a-
straat 1] te Almere. Het IP-adres is via een open wifi verbinding zonder
wachtwoordbeveiliging te bereiken vanaf [a-straat 2] te Almere, het adres van verdachte
[medeverdachte] . Daarnaast is voor het ophalen van de apparatuur gebruik gemaakt van
een auto met kenteken [kenteken 1] van verdachte [verdachte] , van een auto met
kenteken [kenteken 2] van de vader van [verdachte] die tevens door verdachte gebruikt
wordt en van een huurauto die op naam van [verdachte] en medeverdachte
[medeverdachte] is gehuurd. Voorts is in alle gevallen de gehuurde apparatuur niet retour
gebracht na afloop van de huurperiode.

De rechtbank komt voor alle hierna besproken feiten tot een bewezenverklaring, ook ten
aanzien van verdachte. De rechtbank baseert deze bewezenverklaring op de inhoud van de
telkens per feit opgenomen bewijsmiddelen, die naar het oordeel van de rechtbank, zeker
gelet ook op het gegeven dat daaruit betrokkenheid van verdachte bij meerdere
gelijksoortige feiten blijkt, nadrukkelijk vragen om een uitleg van verdachte, terwijl verdachte
die door zijn consequente beroep op zijn zwijgrecht niet heeft verschaft.

Uit de hierna per feit opgenomen bewijsmiddelen, ieder voor het feit waarop ze betrekking
hebben, maar ook in onderling verband en in onderlinge samenhang bezien, concludeert de
rechtbank dat er in alle gevallen sprake is geweest van een werkwijze waarbij voor een
korte periode (DJ-)apparatuur werd gehuurd, die daarna echter niet werd teruggebracht.
Telkens werd daarbij aangegeven dat de apparatuur nodig was voor een feest en werden
door of namens de daadwerkelijke huurders (verdachte en zijn medeverdachte(n))
identiteits- en/of adresgegevens opgegeven die niet van hen waren. Ook de voor het
aangaan van de huurovereenkomst gebruikte e-mailadressen waren niet van verdachte en
zijn medeverdachte(n). In een aantal gevallen identificeerde de feitelijke huurder zich met
een identiteitsbewijs dat niet van hem of haar was. Door op deze wijze gebruik te maken
dan wel te laten maken van dergelijke gegevens en informatie zijn de betreffende bedrijven
en de betrokken personen telkens op het verkeerde been gezet bij het aangaan van de
huurovereenkomsten. Deze handelwijze is te typeren als oplichting, zodat de navolgende
bewijsmiddelen moeten worden begrepen als telkens bewijs voor het primair ten laste
gelegde.

Ten aanzien van het ten laste gelegde onder 1 tot en met 5 is daarbij telkens ook sprake
van medeplegen, omdat verdachte en zijn medeverdachte(n) ieder hun eigen noodzakelijke
rol hebben gehad in de uitvoering van het delict, zodat sprake is van nauwe en bewuste
samenwerking.

Feit 4

Aangever [betrokkene 2] heeft, mede namens [B] te Almere, verklaard: “Ik heb een DJ-set
gehuurd voor een vriend van mij. Alleen heeft hij die DJ-set nooit meer ingeleverd bij het
huurbedrijf (...) Op zaterdag 2 februari 2013 (...) werd ik (...) gebeld door een vriend van mij
genaamd [medeverdachte] . [medeverdachte] belde met het nummer [telefoonnummer 3] .
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(...) Hij had een feestje en wilde een DJ-set huren. Hij had echter het probleem dat hij geen
identiteitskaart had en dus niet zelf iets kon huren. Zijn vraag was dan ook of ik dat voor
hem kon doen. (...) Ik stapte bij [medeverdachte] en een vriend van hem in de auto. Die
vriend heet [verdachte] (fon). Het betreft een paarse Peugeot 307 met kenteken [kenteken
1] . (...) Samen zijn wij naar de ING bank aan de [c straat] te Almere Stad gereden. Daar heb
ik 260 euro contant van [medeverdachte] gekregen om op mijn rekening te storten. (...) Zijn
vriend [verdachte] en ik zijn doorgereden naar het verhuurbedrijf van de DJ apparatuur, [B] .

[verdachte] bleef in de auto zitten terwijl ik naar binnen ben gegaan. [medeverdachte] had
alles al geregeld. (...) Nadat alle apparatuur in de auto was geladen zijn [verdachte] en ik
teruggereden naar [E] . Ik heb toen aan [medeverdachte] gezegd dat de gehuurde
apparatuur de volgende dag voor 12.00 uur teruggebracht moest worden. Ik heb hem toen
ook de huurovereenkomst gegeven.”

[benadeelde 7] van [B] heeft een kopie van het huurcontract verschaft, waarop op de
laatste pagina het kenteken [kenteken 1] is genoteerd.

Verdachte [verdachte] heeft verklaard dat hij een Peugeot 307 met kenteken [kenteken 1]
heeft.

Uit het proces-verbaal bevindingen blijkt: “Bij het bedrijf [B] uit Almere is geluidsapparatuur
verduisterd waarbij contact is gelegd via het e-mailadres [e-mailadres 3] Uit de vordering
verstrekking gebruikersgegevens gedaan bij Microsoft Corporation is gebleken dat het e-
mailadres op 01 februari 2013 is aangemaakt vanaf het ip-adres […] . Het betreft een open
wifi netwerk, zonder wachtwoordbeveiliging. Het netwerk is ook bereikbaar ter hoogte van
het adres van de verdachte [medeverdachte] , te weten [a-straat 2] .”

Gelet op het voorgaande en alle zaken in samenhang gezien is de rechtbank van oordeel dat
dit feit in de primair ten laste gelegde variant wettig en overtuigend bewezen kan worden,
op de wijze zoals hierna onder 5 is omschreven.

Feiten 2 en 3

Aangever [betrokkene 1] van het bedrijf [A] te Tilburg (feit 2) heeft verklaard: “Op woensdag
13 februari 2013 werd ik gebeld door [getuige] die een offerte vroeg voor de huur van
diverse apparatuur. Het apparatuur betreft DJ apparatuur, geluidmateriaal. Ik heb de offerte
per email opgestuurd naar: [e-mailadres 1] Op donderdag 14 februari 2013 om 11.36 uur
ontving ik via de email zijn bevestiging. Op vrijdag 15 februari 2013 omstreeks 11.30 uur
kwamen twee mannen de zaak binnen. Zij kwamen de gereserveerde goederen ophalen.
Een van de mannen betreft [getuige] . (...) [getuige] heeft de betaling gedaan van de
reservering plus de extra materialen en de borg van 200 euro. Een totaalbedrag van euro
544,85. Afgesproken werd dat hij de goederen op zaterdag 16 februari 2013 zou
retourneren (...) Het kenteken van de auto betreft [kenteken 2] , een grijze Volkswagen. Op
de afgesproken datum en tijd van de retournering zijn de mannen niet komen opdagen met
onze goederen.”

Door aangever zijn de goederen meegegeven zoals in de tenlastelegging onder feit 2
genoemd staan.

In een aanvullend verhoor heeft aangever [betrokkene 1] verklaard dat de persoon die met
[getuige] mee was een donkere huidskleur had en ongeveer even oud als [getuige] was. Hij
had iets met een goudkleur bij zich, dat kon een tand, ketting of ring zijn.

Aangever [alias 1] , eigenaar van [benadeelde 1] verhuur te Emmeloord (feit 3), heeft
verklaard: “Op vrijdag 15 februari 2013 omstreeks 14:30 uur zijn er twee mannen bij mij op
de zaak geweest die een mail hadden gestuurd naar mijn bedrijf. De persoon, [getuige]
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heeft vanaf mailadres [e-mailadres 1] mij een vraag gemaild met betrekking tot het verhuren
van DJ apparatuur. (...) Dit is een mail verstuurd op 13 februari 2013 (...) Op vrijdag 15
februari 2013 (...) kwam [getuige] met nog een manspersoon bij mij op het bedrijf
[benadeelde 1] . [getuige] was van Surinaamse afkomst (...) De andere man was
vermoedelijk ook van Surinaamse afkomst (...) Ik legde uit dat de set de volgende dag 16
februari 2013 (...) teruggebracht moest worden. (...) [betrokkene 6] heeft een foto gemaakt
van de auto waarin de beide mannen reden. (...) Het was een Volkswagen Passat, kleur grijs
en voorzien van kenteken [kenteken 2] . (...) [getuige] en de andere man hadden de DJ set
niet teruggebracht.”

Door aangever zijn de goederen meegegeven zoals in de tenlastelegging onder feit 2
genoemd staan.

[getuige] heeft verklaard: “Ik was door een jongen gevraagd of ik hem wou helpen want hij
gaat een feest organiseren. (...) Hij heeft mij ook geld gegeven om te huren. (...) Ze noemen
hem.. [alias 2] . (...) We zijn naar twee winkels gegaan (...) V: Hoe zijn jullie daar heen
gegaan? A: Met de auto, hij reed. Die Nederlandse jongen. (...) Blank, opgeschoren haren, hij
zag er wel duur uit. Qua kleding. (...) V: Hoe ziet [alias 2] eruit? A: Hij is iets kleiner dan ik, ik
ben 1.78 meter. Hij is een beetje gespierd. Hij heeft een gouden tand aan de zijkant en
eentje op de hoek. (...) Hij heeft kort haar, blockhead achtig. (...) O: Bij deze verduisteringen
van DJ-sets is contact gemaakt met een emailadres: [e-mailadres 1] . De mails worden
afgesloten met de naam [getuige] . V: Wat kun je hierover zeggen? A: Dat zegt me niks, dat
heb ik niet gedaan.”

Aanvullend heeft [getuige] verklaard: “Dat was de dag voordat we naar Tilburg en
Emmeloord zijn gegaan. (...) Toen ik in Almere Haven werd opgehaald stuurde die blanke
jongen. We zijn toen eerst naar Emmeloord gereden en vervolgens naar Tilburg. Op de
terugweg vanuit Tilburg reed [alias 2] .”

Uit onderzoek is gebleken dat de auto met het kenteken [kenteken 2] van [betrokkene 3] is.
Uit het politiesysteem blijkt dat [betrokkene 3] zijn auto wel eens uitleent aan zijn zoon
verdachte [verdachte] . Verdachte [verdachte] en verdachte [medeverdachte] hebben beiden
in een zelfde periode ingeschreven gestaan op het adres [d-straat 1] in Amsterdam. Voorts
is uit onderzoek gebleken dat het e-mailadres [e-mailadres 1] op 13 februari 2013 is
geregistreerd op het ip-adres […] .

De gegevens behorend bij het e-mailadres komen niet overeen met de gegevens van
[getuige] . Het ip-adres was via een openbaar wifi-netwerk beschikbaar. Het netwerk was
niet beveiligd met een wachtwoord. Het netwerk was ter hoogte van [a-straat 2] te Almere,
het adres van verdachte [medeverdachte] , bereikbaar.

Anders dan de officier van justitie en de raadsman is de rechtbank van oordeel dat ook het
onder 3 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard. [getuige]
heeft immers verklaard dat de blanke jongen reed en dat zij van Emmeloord naar Tilburg zijn
gereden en dat op de terugweg [medeverdachte] heeft gereden. Hieruit volgt, naar het
oordeel van de rechtbank, dat verdachte [verdachte] naar Tilburg is gereden. Bovendien
vraagt het om een uitleg waarom twee maal op één dag de auto van (de vader van)
[verdachte] is gebruikt voor het huren van apparatuur, waarvan achteraf is gebleken dat
deze niet geretourneerd zijn. Verdachte [verdachte] heeft hier echter geen antwoord op
willen geven. Gelet op bovenstaande kunnen de feiten 2 en 3 in de primair ten laste gelegde
variant wettig en overtuigend bewezen worden verklaard, op de wijze zoals hierna onder 5
is omschreven.

Feit 5

Aangever [benadeelde 5] van [benadeelde 3] te Eist heeft verklaard: “Op donderdag 13 juni
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2.3

2013 om 10.38 uur ontving ik een email van een persoon genaamd [betrokkene 4] . Haar
emailadres was [e-mailadres 2] . Zij schreef dat ze as vrijdag 14 juni een surpriseparty gaf,
maar dat haar dj zonder apparatuur zat. (...) Ik liet de man binnen en maakte een kopie van
‘zijn’ legitimatie. Hierop stond: ‘ [betrokkene 5] (...) De man betaalde mij zoals afgesproken
212 euro contant. (...) Ik zag dat de auto waarmee de man gekomen was voor mijn woning
stond. Dit was een zwarte Opel Astra met kenteken [kenteken 3] . Ik zag dat er een jongen
met blank uiterlijk achter het stuur van deze auto zat. Ik zag dat er een vrouw achterin de
auto zat (...) Op de kentekenplaat van bovengenoemde auto stond het volgende vermeldt:
‘Autohuren? Bel [telefoonnummer 2] , [website] ’. (...) De volgend dag, (...) hoorde ik niets
van [betrokkene 4] of haar vriend [betrokkene 5] . Omstreeks 9.00 uur belde ik het
telefoonnummer wat ik van [betrokkene 4] via de email ontvangen had. Dit nummer was
[telefoonnummer 1] . (...) Ik sprak met de medewerker van [D] en ontving vervolgens
vrijwillig een kopie van de rijbewijzen van de huurders van de zwarte Opel Astra met
kenteken [kenteken 3] 4. De gegevens van het rijbewijs 1 waren: [medeverdachte] (...) Toen
ik de foto van de man op het rijbewijs zag, herkende ik direct deze man. Dit was dezelfde
man die op vrijdag 15 juni 2013 bij mij de gehuurde apparatuur had meegenomen. (...) De
gegevens van rijbewijs 2 waren: [verdachte] (...) Toen ik de foto van de man op dit rijbewijs
zag, herkende ik de man direct. Dit was de man die de zwarte opel Astra (...) bestuurde. (...)
Omstreeks 11.15 uur zag ik (...) [medeverdachte] (...) het terrein van [D] op reed. (...) Hierbij
werd verduisterd: (...) Cd speler (...) Aantal 2 (...) Pioneer Cdj2000 Nexus (...) Soundmixer
Pioneer Mdj 900 (...) Kabel Aantal 10 (...) Oa 3 flightcase; kabels; usb.

In een nader verhoor heeft aangever [benadeelde 5] verklaard dat hij zeker wist dat de man
die hij bij [D] trof, de man was aan wie hij de apparatuur had verhuurd. Hij herkende hem
aan een tattoo aan de binnenzijde van zijn rechterarm en aan zijn gouden tanden.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat het e-mailadres [e-mailadres 2] op 9 april 2013
is aangemaakt vanaf het ip-adres behorend bij [a-straat 1] te Almere. Het betreft een open
wifi-verbinding zonder wachtwoordbeveiliging, die bereikbaar is op [a-straat 2] te Almere,
het adres van verdachte [medeverdachte] .

Verdachte [medeverdachte] heeft verklaard dat hij wel eens een auto gehuurd heeft bij [D]
en dat hij daar op 17 juni 2013 is aangesproken door een meneer.

De verdachten [medeverdachte] en [verdachte] zijn door aangever [benadeelde 5] herkend.
Nu het e‑mailadres waarmee contact is gelegd met aangever is aangemaakt kort voor dit feit
vanaf een ip-adres dat voor verdachte [medeverdachte] beschikbaar was en verdachte
[medeverdachte] heeft aangegeven dat hij de persoon was die is aangesproken bij de [D] ,
terwijl de auto waarmee dit feit is gepleegd gehuurd was op naam van [medeverdachte] en
[verdachte] , kan het onder 5 primair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen
worden, op de wijze zoals hierna onder 5 is omschreven.

De rechtbank houdt het ervoor dat de blanke jongen die volgens aangever de auto
bestuurde verdachte [verdachte] was.”

Blijkens zijn hiervoor onder 2.2.2 weergegeven overwegingen heeft het Hof voor zijn oordeel dat
sprake is van het onder 2 tot en met 5 bewezenverklaarde medeplegen van oplichting in het
bijzonder in aanmerking genomen dat de verdachte de auto heeft bestuurd waarmee de in de
bewezenverklaring bedoelde apparatuur is opgehaald door de medeverdachte [medeverdachte] .
Deze omstandigheid is echter, mede in het licht van hetgeen het Hof heeft vastgesteld omtrent de
gang van zaken bij de oplichtingen en de rol van de medeverdachte [medeverdachte] daarbij, niet
zonder meer voldoende om te kunnen aannemen dat de verdachte een zodanige intellectuele
en/of materiële bijdrage heeft geleverd aan de bewezenverklaarde oplichtingen dat hij deze heeft
medegepleegd. Nu dat medeplegen ook overigens niet uit de bewijsvoering volgt, is de
bewezenverklaring in zoverre niet toereikend gemotiveerd.
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2.4

3.1

3.2

3.3

Het middel slaagt.

Het middel klaagt onder meer ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde dat het Hof de
toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 4] onvoldoende heeft
gemotiveerd.

Het Hof heeft ten laste van de verdachte onder 1 bewezenverklaard dat hij:

“1.

op 26 juni 2013 in Almere tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen in een woning (gelegen aan de [b-straat 1]
aldaar) een portemonnee inhoudende enig geldbedrag, toebehorende aan een ander of anderen
dan aan verdachte en zijn mededader, welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld
en bedreiging met geweld tegen [benadeelde 4] en [benadeelde 6] , gepleegd met het oogmerk
om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken, welk geweld en/of welke bedreiging
met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn mededaders

- die [benadeelde 4] meermalen op het hoofd en het lichaam heeft/hebben geslagen en gestompt
en meermalen tegen het lichaam heeft/hebben geschopt waarbij die [benadeelde 4] ten val is
gekomen, en

- terwijl die [benadeelde 4] op de grond lag die [benadeelde 4] meermalen tegen het hoofd en het
lichaam heeft/hebben getrapt, en

- aan die [benadeelde 4] heeft gevraagd: “Waar is het geld?” en

- dreigend aan die [benadeelde 4] de woorden heeft toegevoegd: “lk ga je dood maken” en

- die [benadeelde 6] tegen het hoofd heeft/hebben geslagen, en

- tegen die [benadeelde 6] heeft/hebben gezegd: “Geef geld” en

- voornoemde portemonnee uit de hand(en) van die [benadeelde 6] heeft/hebben gegrist.”

De klacht faalt op de gronden die zijn weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal
onder 25 en 26.

Gelet op de hierna volgende beslissing behoeven de middelen voor het overige geen bespreking.

De Hoge Raad:

- vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het
onder 2 tot en met 5 tenlastegelegde en de strafoplegging;

- wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, opdat de
zaak in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren
A.L.J. van Strien en M.T. Boerlage, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 9 juli 2019.

3 Beoordeling van het tweede middel

4 Beoordeling van de middelen voor het overige

5 Beslissing
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Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2019:1136 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie plv. AG. Bewijsklacht medeplegen: is de verdachte aan te merken als
medepleger van vier oplichtingen? Klacht inzake (de begrijpelijkheid van) ’s hofs
toewijzingen van de vorderingen van de benadeelde partijen. Beide klachten falen.
Klacht inzake overschrijding redelijke termijn slaagt. Strekt tot vernietiging v.w.b.
de strafoplegging en verwerping van het beroep voor het overige.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 18/00416

Zitting 28 mei 2019

CONCLUSIE

D.J.M.W. Paridaens

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989,

hierna: de verdachte.

1.  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, heeft de verdachte bij arrest van
23 november 2017, wegens de onder 1 bewezenverklaarde ‘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 door twee of meer

ECLI:NL:PHR:2019:566
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verenigde personen’ en het onder 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair bewezenverklaarde
‘medeplegen van oplichting’, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden,
waarvan negen maanden voorwaardelijk, met aftrek als bedoeld in art. 27(a) Sr en met een
proeftijd van twee jaren. Het hof heeft beslist op de vordering van de benadeelde partijen en aan
de verdachte schadevergoedingsmaatregelen opgelegd zoals in het arrest omschreven.

2.  Er bestaat samenhang met de zaak 18/00417. In deze zaak zal ik vandaag ook concluderen.
3.  Namens de verdachte heeft mr. J. Kuijper, advocaat te Amsterdam, drie middelen van cassatie

voorgesteld.
4.  Het eerste middel klaagt over de bewezenverklaring van het medeplegen van de onder 2 primair, 3

primair, 4 primair en 5 primair bewezenverklaarde feiten, dan wel over ‘s hofs verwerping van het
hieromtrent namens de verdediging gevoerde verweer.

5.  Ten laste van de verdachte is onder 2 primair, 3 primair, 4 primair en 5 primair bewezenverklaard
dat:

“(…)

2 primair:

in de periode van 13 februari 2013 tot en met 21 februari 2013 te Tilburg tezamen en in vereniging
met anderen met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het
aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige
kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [betrokkene 1] en [A] en/of [getuige] heeft
bewogen tot de afgifte van een mengpaneel (Pioneer DJM900) en twee CD spelers (CDJ2000) en een
monitor (RcfTt25 Sma) en twee microfoons (Shure Six Beta 58) en drie kisten (flightcases) en
bijbehorende kabels en/of het aangaan van een schuld, te weten het (op [getuige] naam)
overeenkomen van een contract met het [A] voor de huur van voornoemde goederen, hebbende
verdachte en zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk
valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- het [e-mailadres 1] ” aangemaakt, zijnde een e-mailadres dat de suggestie wekte het e-mailadres te
zijn van [getuige] en

- telefonisch contact opgenomen met voornoemd bedrijf en daarbij zich voorgedaan als [getuige] en
een offerte gevraagd voor het huren van (zogenaamde) DJ-apparatuur, en

- het e-mailadres “ [e-mailadres 1] ” opgegeven aan voornoemd bedrijf voor het ontvangen van
bovengenoemde offerte, en

- tegen die [getuige] gezegd dat hij feesten zou organiseren en

- aan die [getuige] gevraagd of hij voor verdachte DJ apparatuur wilde huren voor voornoemde
feesten en zich daarbij wilde legitimeren met zijn, [getuige] , identiteitsbewijs, en

- aan die [getuige] (contant,) geld gegeven teneinde aan dat bedrijf de huur en de borg van
voornoemde apparatuur te betalen, en

- die [getuige] vervolgens naar voornoemd bedrijf gebracht/vervoerd, alwaar die [getuige] een
contract voor de huur van voornoemde apparatuur heeft getekend,

waardoor die [betrokkene 1] en/of die [getuige] werd(en) bewogen tot het aangaan van
bovenomschreven schuld en/of tot bovenomschreven afgifte;

3 primair:

in de periode van 13 februari 2013 tot en met 20 februari 2013 te Emmeloord tezamen en in
vereniging met anderen met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te
bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of
meer listige kunstgre(e)p(en) en door een samenweefsel van verdichtsels, [alias 1]

en het [benadeelde 1] en/of [getuige] heeft bewogen tot de afgifte van twee CD spelers (Pioneer
CDJ2000) en een mengtafel (Pioneer DJM900) en een koffer (flightcase) en/of het aangaan van een
schuld, te weten het (op [getuige] naam) overeenkomen van een contract met het [benadeelde 1]
voor de huur van voornoemde goederen, hebbende verdachte en zijn mededaders met
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vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – opzettelijk valselijk en listiglijk en bedrieglijk en
in strijd met de waarheid

- het [e-mailadres 1] ’ aangemaakt, zijnde een e-mailadres dat de suggestie wekte het e-mailadres te
zijn van [getuige] , en

- het [e-mailadres 1] ” opgegeven aan voornoemd bedrijf voor het ontvangen van bovengenoemde
offerte, en

- tegen die [getuige] gezegd dat hij feesten zou organiseren en

- aan die [getuige] gevraagd of hij voor verdachte DJ apparatuur wilde huren voor voornoemde
feesten en zich daarbij wilde legitimeren met zijn, [getuige] , identiteitsbewijs, en

- aan die [getuige] (contant) geld gegeven teneinde aan dat bedrijf de huur en de borg van
voornoemde apparatuur te betalen, en

- die [getuige] vervolgens naar voornoemd bedrijf gebracht/vervoerd, alwaar die [getuige] een
contract oor de huur van voornoemde apparatuur heeft getekend,

waardoor die [benadeelde 1] en/of die [getuige] werd(en) bewogen tot het aangaan van
bovenomschreven schuld en/of tot bovenomschreven afgifte;

4 primair:

in de periode van 2 februari 2013 tot en met 3 februari 2013 te Almere tezamen en in vereniging met
anderen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het
aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige
kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels het [B] en/of [betrokkene 2] heeft bewogen
tot afgifte van een luidspreker (JBL PRX 612) en een microfoon (Sennheiser e835S) en een
microfoonstandaard (K&M speakerstand) en

twee CD spelers (Pioneer CDJ2000) en een mengpaneel (Pioneer DJM700) en een storage box en een
hoeveelheid elektronica en/of het aangaan van een schuld, te eten het (op [betrokkene 2] naam)
overeenkomen van een contract met liet [B] voor de huur van voornoemde goederen hebbende
verdachte en zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – opzettelijk
valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- tegen die [betrokkene 2] gezegd dat hij een feest had aankomend weekend en daarvoor een DJ-set
nodig had, en

- tegen die [betrokkene 2] gezegd dat hij geen identiteitskaart had en dat hij genoemde apparatuur
derhalve niet zelf kon huren, en

- aan die [betrokkene 2] gevraagd of hij voor verdachte DJ apparatuur wilde huren voor voornoemd
feest en zich daarbij wilde legitimeren met zijn, [betrokkene 2] , identiteitsbewijs, en

- die [betrokkene 2] contant geld gegeven en naar een bankfiliaal gebracht/vervoerd zodat die
[betrokkene 2] dat geldbedrag op zijn rekening kon storten teneinde aan voornoemde bedrijf de huur
van voornoemde apparatuur te betalen en

- die [betrokkene 2] vervolgens naar voornoemd bedrijf gebracht/vervoerd, alwaar die [betrokkene 2]
een contract voor huur van voornoemde apparatuur heeft getekend,

waardoor voornoemde [betrokkene 2] en/of een medewerker van voornoemd bedrijf werd(en)
bewogen tot het aangaan van bovengenoemde schuld en/of tot bovenomschreven afgifte;

5 primair:

in de periode van 13 juni 2013 tot en met mei 28 juni 2013 te Elst tezamen en in vereniging met
anderen met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het
aannemen van een valse naam en van een vaIse hoedanigheid en door een of meer listige
kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde 5] en het bedrijf [C] heeft
bewogen tot de afgifte van twee CD-spelers (Pioneer CDJ2000 Nexus) en een

soundmixer (Pioneer MDJ900) en drie koffers (flightcases) en bijbehorende kabels, hebbende
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verdachte en zijn mededaders met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - opzettelijk
valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid

- het e-mailadres “ [e-mailadres 2] ” aangemaakt, zijnde een e-mailadres dat de suggestie wekte het
e-mailadres te zijn van een ander dan verdachte en/of zijn mededaders, en

- via voornoemd e-mailadres een e-mail gestuurd naar voornoemde bedrijf met de mededeling dat de
afzender DJ apparatuur wilde huren, en

- zich bij voornoemd bedrijf gelegitimeerd met een identiteitsbewijs op naam van [betrokkene 5] en op
die naam een contract voor de huur van voornoemde apparatuur getekend,

waardoor die [benadeelde 5] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte”.

6. Ter terechtzitting van het hof heeft de verdediging aangevoerd – kort samengevat – dat de bijdrage
van de verdachte aan de bewezenverklaarde feiten slechts hierin bestond dat hij de eigenaar dan wel
chauffeur van de auto’s was waarmee [getuige] , [betrokkene 2] en de gehuurde apparatuur zouden
zijn vervoerd. Volgens de verdediging kan niet worden vastgesteld dat de verdachte in de winkels is
geweest van de mensen die zijn opgelicht, noch kan hem een andere bijdrage aan de tenlastegelegde
feiten dan het zojuist genoemde vervoer worden toegeschreven.1

7. De bewezenverklaring steunt op de volgende (van de rechtbank overgenomen, maar deels
aangepaste) overwegingen, zoals genoemd in het arrest van het hof:

“De rechtbank merkt allereerst op dat bij de feiten 2 tot en met 7 en feit 9 telkens sprake is van de
huur van soortgelijke (DJ-)apparatuur en dat telkens voorafgaand aan de huur telefonisch contact is
gelegd met de verhuurder, waarna een bevestiging per e-mail is verzonden met daarin de door de
verhuurder gevraagde gegevens. De gebruikte e-mailadressen zijn veelal kort voor de huur
aangemaakt op het IP-adres [...] . behorend bij [a-straat 1] te Almere. Het IP-adres is via een open
wifi verbinding zonder wachtwoordbeveiliging te bereiken vanaf [a-straat 2] te Almere, het adres van
[medeverdachte] . Daarnaast is voor het ophalen van de apparatuur gebruik gemaakt van een auto
met [kenteken 1] van verdachte [verdachte] , van een auto met [kenteken 2] van de vader van
[verdachte] die tevens door verdachte gebruikt wordt en van een huurauto die op naam van
[verdachte] en [medeverdachte] is gehuurd. Voorts is in alle gevallen de gehuurde apparatuur niet
retour gebracht na afloop van de huurperiode.

De rechtbank komt voor alle hierna besproken feiten tot een bewezenverklaring, ook ten aanzien van
verdachte. De rechtbank baseert deze bewezenverklaring op de inhoud van de telkens per feit
opgenomen bewijsmiddelen, die naar het oordeel van de rechtbank, zeker gelet ook op het gegeven
dat daaruit betrokkenheid van verdachte bij meerdere gelijksoortige feiten blijkt, nadrukkelijk vragen
om een uitleg van verdachte, terwijl verdachte die door zijn consequente beroep op zijn zwijgrecht
niet heeft verschaft.

Uit de hierna per feit opgenomen bewijsmiddelen, ieder voor het feit waarop ze betrekking hebben,
maar ook in onderling verband en in onderlinge samenhang bezien, concludeert de rechtbank dat er in
alle gevallen sprake is geweest van een werkwijze waarbij voor een korte periode (DJ)apparatuur
werd gehuurd, die daarna echter niet werd teruggebracht. Telkens werd daarbij aangegeven dat de
apparatuur nodig was voor een feest en werden door of namens de daadwerkelijke huurders
(verdachte en zijn medeverdachte(n)) identiteits- en/of adresgegevens opgegeven die niet van hen
waren. Ook de voor het aangaan van de huurovereenkomst gebruikte e-mailadressen waren niet van
verdachte en zijn mede- verdachte(n). In een aantal gevallen identificeerde de feitelijke huurder zich
met een identiteitsbewijs dat niet van hem of haar was. Door op deze wijze gebruik te maken dan wel
te laten maken van dergelijke gegevens en informatie zijn de betreffende bedrijven en de betrokken
personen telkens op het verkeerde been gezet bij het aangaan van de huurovereenkomsten. Deze
handelwijze is te typeren als oplichting, zodat de navolgende bewijsmiddelen moeten worden
begrepen als telkens bewijs voor het primair ten laste gelegde.

Ten aanzien van het ten laste gelegde onder 1 tot en met 5 is daarbij telkens ook sprake van
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medeplegen, omdat verdachte en zijn medeverdachte(n) ieder hun eigen noodzakelijke rol hebben
gehad in de uitvoering van het delict, zodat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking.

(…)”

8. In de kern klaagt het middel dat geen sprake was van medeplegen, hoogstens van handelingen die
met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht. Uit de bewijsvoering van het hof kan
immers niet méér worden afgeleid dan dat de verdachte verantwoordelijk was voor het vervoer naar
en van de opgelichte huurbedrijven. Die bewijsvoering ontbeert volgens de steller van het middel een
omschrijving van de rol van de verdachte en de betekenis daarvan voor het bewezenverklaarde
medeplegen van oplichting. Aangezien uit de bewijsvoering de ‘gezamenlijke uitvoering’ van de
bewezenverklaarde feiten niet blijkt en het hof heeft nagelaten (nader) te motiveren waaruit de
eventuele ‘wezenlijke bijdrage’ aan die feiten dan wel bestond, is ’s hofs oordeel hieromtrent
onbegrijpelijk, dan wel onvoldoende met redenen omkleed, aldus het middel. Voorts is ’s hofs
overweging dat ‘gelet ook op het gegeven dat daaruit [uit de bewijsmiddelen, D.P] betrokkenheid van de
verdachte bij meerdere gelijksoortige feiten blijkt, nadrukkelijk vragen om een uitleg van verdachte, terwijl
verdachte die door zijn consequente beroep op zijn zwijgrecht niet heeft verschaft’, gezien verdachtes
proceshouding en hetgeen namens de verdediging is aangevoerd onjuist. Tot slot klaagt het middel
over de redengevendheid van de bewijsmiddelen 2 en 3, alsmede over de motivering van de
bewezenverklaring van het onder 5 primair bewezenverklaarde feit.

9. Bij de beoordeling van het middel stel ik het volgende voorop. In het onderhavige geval heeft het
hof geoordeeld dat de verdachte aangemerkt kan worden als medepleger van de bewezenverklaarde
feiten. In zo’n geval moet sprake zijn van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met een
ander of anderen bij het plegen van het strafbare feit.2 De vraag of die samenwerking zo nauw en
bewust is geweest dat van medeplegen kan worden gesproken, vergt een beoordeling van de
concrete omstandigheden van het geval. Bij de vorming van zijn oordeel kan de rechter hieromtrent
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, hoewel aan dat laatste op zichzelf geen al te grote betekenis toekomt. De
bijdrage van de medepleger zal in de regel, maar niet uitsluitend, worden geleverd tijdens het begaan
van het strafbare feit in de vorm van een gezamenlijke uitvoering van het feit. De kwalificatie
medeplegen is slechts dan gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde – intellectuele en/of materiële –
bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende gewicht is.

10. Naast de bovengenoemde factoren die in aanmerking genomen kunnen worden bij de bepaling
van de vraag of van medeplegen kan worden gesproken, kan ook de procesopstelling van de
verdachte van belang zijn.3 Indien een verdachte wordt aangetroffen in omstandigheden die op
betrokkenheid bij een strafbaar feit duiden, kan sprake zijn van een situatie waarin het uitblijven van
een aannemelijke verklaring van de verdachte van belang is voor de beantwoording van de vraag of
van medeplegen kan worden gesproken. Aan het ontbreken van een dergelijke verklaring kunnen dus
bewijsrechtelijke gevolgen worden verbonden.

11. Het middel klaagt dat uit ’s hofs bewijsvoering niet blijkt dat sprake is van een gezamenlijke
uitvoering. In zijn door de rechtbank overgenomen oordeel heeft het hof overwogen dat sprake was
van medeplegen aangezien ‘verdachte en zijn medeverdachte(n) ieder hun eigen noodzakelijke rol hebben
gehad in de uitvoering van het delict, zodat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking’. Het heeft
daartoe per bewezenverklaard feit, voor zover relevant, het volgende vastgesteld:

(i) de aangever (mede namens het [B] te Almere) heeft verklaard dat hij DJ apparatuur heeft gehuurd
voor een vriend, te weten de [medeverdachte] , terwijl die DJ apparatuur niet is geretourneerd. De
[medeverdachte] is hem met nog een andere man komen halen met de auto, een Peugeot 307 met
[kenteken 1] , waarna aangever met die andere man naar het verhuurbedrijf is gereden. De aangever
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heeft daarop de apparatuur gehuurd onder vertoon van zijn identiteitsbewijs. Die andere man heette ‘
[verdachte] ’ (de verdachte, D.P. );

(ii) De genoemde auto, de Peugeot 307 met [kenteken 1] , is van de verdachte;

(iii) Het verhuurbedrijf heeft als kenteken van de auto [kenteken 1] genoteerd;

(iv) Het (niet op naam van de verdachte of de medeverdachte gestelde) e-mailadres waarmee de
reservering voor de DJ apparatuur is gedaan, is aangemaakt vanaf een netwerk dat toebehoort aan
het adres van de [medeverdachte] ;

(v) (feit 2) Op vrijdag 15 februari 2013 kwamen omstreeks 11:30 uur twee mannen, één daarvan was
[getuige] , de ander had een donkere huidskleur en had iets met een goudkleur bij zich, een tand,
ketting of ring, het [A] te Tilburg binnen om de door hen gereserveerde DJ apparatuur op te halen. Die
apparatuur is daarop niet geretourneerd;

(vi) (feit 2) De twee zojuist genoemde mannen reden in een Volkswagen Passat, grijs van kleur en
voorzien van het [kenteken 2] ;

(vii) (feit 3) Op vrijdag 15 februari 2016 kwamen omstreeks 14:30 uur twee personen, één daarvan
was [getuige] , de ander was vermoedelijk van Surinaamse afkomst, het [benadeelde 1] verhuur te
Emmeloord binnen om de door [getuige] geserveerde DJ apparatuur op te halen. Die apparatuur is
daarop niet geretourneerd;

(viii) (feit 3) De twee zojuist genoemde mannen reden in een Volkswagen Passat, grijs van kleur en
voorzien van het [kenteken 2] ;

(ix) (feiten 2 en 3) Voornoemde [getuige] verklaart dat hij door de [medeverdachte] is gevraagd om DJ
apparatuur te huren;

(x) Hij verklaart voorts dat hij met twee mannen, te weten [alias 2] (de [medeverdachte] ) en een
blanke man (waarvan het hof later (zie onder xii) vaststelt dat dit de verdachte betreft, D.P.), naar de
beide zojuist genoemde bedrijven is gegaan. [getuige] verklaart dat hij beide keren met die [alias 2]
naar binnen is gegaan en dat die [alias 2] ongeveer 1.78 meter lang is, een beetje gespierd is en een
gouden tand en kort, blokachtig haar heeft. De blanke man (volgens de vaststelling van het hof dus
de [medeverdachte] ), die de auto bestuurde, had opgeschoren haar en zag er ‘duur uit. Qua kleding’;

(xi) [getuige] verklaart voorts dat hij niet wist dat onder zijn naam naar beide bedrijven is gemaild
teneinde de DJ apparatuur te reserveren;

(xii) de voornoemde auto is van [betrokkene 3] , de vader van de verdachte die, zo blijkt uit het
politiesysteem, zijn auto soms uitleent aan zijn zoon, te weten de verdachte;

(xiii) Het hof stelt vast dat uit de getuigenverklaring van MacDonald blijkt dat de verdachte naar Tilburg
is gereden en dat het bovendien om uitleg van de verdachte vraagt waarom zijn (vaders) auto die dag
twee keer is gebruikt voor het vervoer van apparatuur waarvan achteraf is gebleken dat die
apparatuur niet is geretourneerd;

(xiv) Aangever [benadeelde 5] van [C] te Elst heeft verklaard:

“Op donderdag 13 juni 2013 om 10.38 uur ontving ik een email van een persoon genaamd
[betrokkene 4] . Haar emailadres was [e-mailadres 2] . Zij schreef dat ze as vrijdag 14 juni een
surpriseparty gaf, maar dat haar dj zonder apparatuur zat. (...) Ik liet de man binnen en maakte een
kopie van ‘zijn’ legitimatie. Hierop stond: ‘ [betrokkene 5] (...). De man betaalde mij zoals afgesproken

Feiten 2 en 3:
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212 euro contant. (...) Ik zag dat de auto waarmee de man gekomen was voor mijn woning stond. Dit
was een zwarte Opel Astra met [kenteken 3] . Ik zag dat er een jongen met blank uiterlijk achter het
stuur van deze auto zat. Ik zag dat er een vrouw achterin de auto zat (...) Op de kentekenplaat van
bovengenoemde auto stond het volgende vermeldt: ‘Autohuren? Bel 0800-8040, Multirent.nl'.(...) De
volgend[e] dag, (...) hoorde ik niets van [betrokkene 4] of haar vriend [betrokkene 5] . Omstreeks
9.00 uur belde ik het telefoonnummer wat ik van [betrokkene 4] via de email ontvangen had. Dit
nummer was [telefoonnummer] . (...) Ik sprak met de medewerker van Multirent Almere en ontving
vervolgens vrijwillig een kopie van de rijbewijzen van de huurders van de zwarte Opel Astra met
[kenteken 3] . De gegevens van het rijbewijs 1 waren: [medeverdachte] (...) Toen ik de foto van de
man op het rijbewijs zag, herkende ik direct deze man. Dit was dezelfde man die op vrijdag 15 juni
2013 bij mij de gehuurde apparatuur had meegenomen. (...) De gegevens van rijbewijs 2 waren:
[verdachte] (...) Toen ik de foto van de man op dit rijbewijs zag, herkende ik de man direct. Dit was de
man die de zwarte opel Astra (...) bestuurde. (...) Omstreeks 11.15 uur zag ik (...) [medeverdachte]
(...) het terrein van Multirent op reed. (...) Hierbij werd verduisterd: (...) Cd speler (...) Aantal 2 (...)
Pioneer Cdj2000 Nexus (...) Soundmixer Pioneer Mdj 90025 26(...) Kabel Aantal 10 (...) Oa 3 flightcase;
kabels; usb27”

(xv) Dezelfde aangever verklaart op een later moment dat hij zeker weet dat de man die hij bij
Multirent Almere trof, de man was aan wie hij de DJ apparatuur had verhuurd (de [medeverdachte] ),
hij herkende hem aan een tattoo aan de binnenzijde van zijn arm en aan zijn gouden tanden;

(xvi) Het kort voor dit feit aangemaakte (niet op naam van de verdachte of de medeverdachte
gestelde) e-mailadres waarmee de reservering voor de DJ apparatuur is gedaan, is aangemaakt vanaf
een netwerk dat toebehoort aan het adres van de [medeverdachte] ;

(xvii) De [medeverdachte] heeft verklaard dat hij wel eens een auto heeft gehuurd bij Multirent en dat
hij daar op 17 juni 2013 is aangesproken door een man.

(xviii) Het hof heeft geconcludeerd dat de verdachte en zijn [medeverdachte] door de aangever zijn
herkend, de reservering voor de DJ apparatuur via het niet op naam van de verdachte of
medeverdachte gestelde e-mailadres is gedaan en dat de [medeverdachte] de persoon was die is
aangesproken bij de Multirent, terwijl de auto waarmee dit feit is gepleegd gehuurd was op naam van
de verdachte en zijn [medeverdachte] .

12. Ter terechtzitting van het hof is de verdachte gevraagd naar zijn betrokkenheid bij de oplichting
van deze bedrijven.4 De verdachte verklaart hieromtrent dat hij ‘daar niets mee te maken [heeft]’ en
dat hij ‘die auto’ verschillende keren heeft uitgeleend. Ook verklaart hij dat hij zich niet kan
herinnneren dat hij ‘ooit met [medeverdachte] mee [is] geweest om ergens apparatuur op te halen.’ Tot
slot verklaart hij dat hij van de politie voor het eerst over de oplichtingen heeft gehoord.

13. Gezien ’s hofs bewijsoverwegingen is bij alle tenlastegelegde oplichtingsfeiten sprake van
overeenkomstige modus operandi en blijkt bij al die feiten de betrokkenheid van de verdachte. Het
vervoer van en naar de opgelichte bedrijven en van de DJ apparatuur vond immers plaats in
verdachtes auto, die van zijn vader (zelfs twee keer op één dag) of met een op zijn naam en die van
de medeverdachte gehuurde auto met de verdachte als chauffeur. Voorts is hij door meerdere
getuigen, te weten de personen die de apparatuur op hun naam hebben gehuurd, dan wel de
eigenaren van de opgelichte bedrijven, tijdens het vervoer naar en van de bedrijven en/of bij de
desbetreffende bedrijven gezien. In dit specifieke geval lag het dan ook op de weg van de verdachte
om voor deze omstandigheden, in samenhang bezien, een aannemelijke verklaring te geven en kon
het hof, mede gezien hetgeen ik zojuist heb vooropgesteld, aan het uitblijven van een dergelijke
verklaring (bewijs)consequenties verbinden. Het hof heeft, mede gelet op de nauwe samenwerking
tussen de verdachte en de medeverdachte bij een reeks van feiten met overeenkomstige modus
operandi en de onderlinge taakverdeling tussen beiden, de verdachte daarmee mogen beschouwen
als medepleger en niet als medeplichtige. Voor zover het middel klaagt dat het hof de procesopstelling
van de verdachte niet had mogen meenemen in zijn oordeel nu hij wel iets heeft verklaard over de
tenlastegelegde feiten, merk ik op dat het volgens vaste rechtspraak moet gaan om een door de
rechter in het licht van de omstandigheden van het geval aannemelijk te achten verklaring. Gezien ’s
hofs bewijsvoering heeft het hof geoordeeld dat daar in dit geval geen sprake van was. Uit deze en
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de in het voorgaande beschreven omstandigheden van het geval heeft het hof niet onbegrijpelijk
kunnen oordelen dat de verdachte en zijn medeverdachte tezamen en vereniging deze oplichtingen
hebben gepleegd. Daarin ligt voorts besloten ’s hofs verwerping van de hieromtrent namens de
verdediging gevoerde verweren. ‘s Hofs oordeel dat de ‘verdachte en zijn medeverdachte(n) ieder hun
eigen noodzakelijke rol hebben gehad in de uitvoering van het delict, zodat sprake is van nauwe en bewuste
samenwerking’ is voorts toereikend gemotiveerd. Het middel faalt in zoverre.

13. Voorts klaagt het middel dat uit de bewijsvoering van de feiten 2 en 3 de betrokkenheid van de
verdachte als chauffeur niet volgt. Ten aanzien van deze feiten heeft het hof op grond van de feiten
en omstandigheden die in de bewijsvoering zijn vervat, waaronder de verklaring van de [getuige] ,
geconcludeerd dat ‘verdachte [verdachte] naar Tilburg is gereden’ en dat ‘twee maal op één dag de auto
van (de vader) van [verdachte] is gebruikt voor het huren van apparatuur, waarvan achteraf is gebleken dat
deze niet geretourneerd zijn’. Dergelijke gevolgtrekkingen kunnen in cassatie slechts op hun
begrijpelijkheid worden onderzocht en gezien hetgeen het hof daaromtrent heeft vastgesteld acht ik
dat oordeel niet onbegrijpelijk.5

15. Tot slot wordt geklaagd dat de bewezenverklaring van feit 5 niet toereikend is gemotiveerd.
Waarop het middel zijn pijlen ter zake van de bewijsvoering van feit 5 precies richt, maakt de
toelichting niet geheel duidelijk. Niettemin acht ik ook ’s hofs oordeel hieromtrent niet onbegrijpelijk.
De eigenaar van [C] verklaart immers dat hij de verdachte en zijn medeverdachte bij zijn bedrijf heeft
gezien toen zij de DJ apparatuur kwamen ophalen en uit onderzoek is voorts gebleken dat de auto die
zij daarvoor hebben gebruikt op naam van de verdachte en de medeverdachte is gehuurd. Ook in
zoverre faalt het middel.

16. Het eerste middel faalt in al haar onderdelen.

17. Het tweede middel klaagt over de motivering van ’s hofs beslissingen op de vorderingen van de
benadeelde partijen.

18. Het hof heeft in zijn arrest ten aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen het
volgende overwogen (vetgedrukt in het origineel):

“De vorderingen van de benadeelde partijen.

Ten aanzien van alle benadeelde partijen geldt, dat door of namens verdachte tegen de vorderingen
inhoudelijk geen verweer is gevoerd. Dit maakt dat, nu de

Vordering van de [benadeelde 4]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding. Deze bedraagt € 2.801,48. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 731,48. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw
gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het
onder 1 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden ter zake het
bedrag zoals gevorderd. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering zal
worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel
36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de [benadeelde 1]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding. Deze bedraagt € 5.146,00. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 3.874,10. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw
gevoegd oor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg
van het onder 3 primair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft
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geleden tot na te melden bedrag. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de
vordering tot dat bedrag zal worden toegewezen.

Voor het overige, te weten de betaalde borgsom, is uit het onderzoek ter terechtzitting onvoldoende
gebleken dat de benadeelde partij rechtstreeks schade heeft geleden. Verdachte is in zoverre niet tot
vergoeding van die schade gehouden zodat de vordering voor het overige zal worden afgewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel
36f van liet Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de [benadeelde 2] .

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding. Deze bedraagt € 3.963,76. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 3.369,20. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw
gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het
onder 4 primair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden ter
zake het bedrag zoals gevorderd. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de
vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel
36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

Vordering van de benadeelde partij [C]

De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg in het strafproces gevoegd met een vordering tot
schadevergoeding. Deze bedraagt € 6.093,80. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 4.905,30. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw
gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke ordering.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het
onder 5 primair bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden ter
zake het bedrag zoals gevorderd. Verdachte is tot vergoeding van die schade gehouden zodat de
vordering zal worden toegewezen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel
36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.”

19. Ter terechtzitting van het hof van 9 november 2017 heeft de verdediging ten aanzien van de
vorderingen van de benadeelde partijen als standpunt aangevoerd: ‘Niet-ontvankelijk gezien standpunt
vrijspraak’.6

20. Het middel klaagt over: (1) ’s hofs overweging ‘dat door of namens verdachte tegen de vorderingen
inhoudelijk geen verweer is gevoerd. Dit maakt dat, nu de betreffende schadeveroorzakende feiten zijn
bewezenverklaard, de vorderingen in voege als na te melden kunnen worden toegewezen’, (2) ’s hofs
toewijzing van de vordering van de benadeelde [benadeelde 4] nu de gestelde materiële en
immateriële schade onvoldoende is onderbouwd, dan wel dat de immateriële schade geen
rechtstreekse schade betreft, en (3) ’s hofs toewijzingen van de vorderingen van de benadeelde
partijen [benadeelde 2] en [benadeelde 3] , aangezien de gestelde schade en/of hoogte van het
schadebedrag onvoldoende is onderbouwd en het hof heeft verzuimd de afschrijving van de
apparatuur te betrekken.

21. Bij de beoordeling van de klachten stel ik het volgende voorop. De vordering van de benadeelde
partij in het strafproces betreft een vordering naar burgerlijk recht, op grond van een onrechtmatige
daad (art. 6:162 BW). De regels van het burgerlijk recht zijn in dit geval overigens slechts van
toepassing, voor zover die niet botsen met de dwingende regels van strafvordering en/of de
beginselen van een eerlijk proces.7 De onrechtmatigheid van de schadeveroorzakende gedraging, de
toerekenbaarheid aan de dader, en het causaal verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis
en de schade zullen in de regel rechtstreeks volgen uit de bewezenverklaring van een (of meer)
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strafbar(e) feit(en). Waar het – na een bewezenverklaring – dan ook voornamelijk op aankomt, is het
vaststellen van de omvang van de vergoedingsplicht (art. 6:95-110 BW).8

22. Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij zijn de artikelen 51f en 361 Sv van belang.
Art. 51f, eerste lid, Sv bepaalt dat degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar
feit, zich ter zake van zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij kan voegen in het
strafproces. Een vordering van een benadeelde partij komt op de voet van art. 361 Sv (slechts) voor
toewijzing in aanmerking indien aan haar rechtstreeks schade is toegebracht door – voor zover hier
relevant – het bewezenverklaarde feit. Het verschil tussen beide bepalingen is er in gelegen dat art.
51f Sv betrekking heeft op de vraag wie zich als benadeelde partij in het strafproces mag voegen –
degene die rechtstreeks schade heeft ondervonden van de tenlastegelegde feiten - , terwijl de
rechter in het stadium waar art. 361 Sv betrekking op heeft, toetst of de benadeelde partij
rechtstreeks schade is toegebracht door het bewezenverklaarde feit.

23. Van rechtstreekse schade is sprake indien er voldoende verband of samenhang bestaat tussen
enerzijds het bewezenverklaarde feit en anderzijds die schade. De concrete omstandigheden van het
geval zijn bepalend voor de beantwoording van de vraag of voldoende verband bestaat tussen het
bewezenverklaarde handelen van verdachte en de door de benadeelde geleden schade. De
voorwaarde van ‘voldoende verband’ hoeft overigens niet al te strikt te worden uitgelegd. De
benadeelde partij doet daartoe opgave van de geleden schade en van de gronden waarop deze
berust. Die schade kan van zowel materiële als immateriële aard zijn. Bij de vaststelling van de
materiële schade zijn de civiele regels van stelplicht en bewijslastverdeling van overeenkomstige
toepassing. Indien de schade van immateriële aard is, wordt die ‘naar billijkheid’ toegekend en blijven
de regels van stelplicht en bewijslast verdeling buiten beschouwing.9

24. Art. 361, vierde lid, Sv bepaalt dat de beslissing op de vordering van de benadeelde partij met
redenen dient te zijn omkleed. De wet bedreigt niet-naleving van dit voorschrift niet met nietigheid.
Aan de motivering van die beslissing worden door de Hoge Raad echter eisen gesteld, met name in
het geval dat er verweer is gevoerd op de vordering van de benadeelde partij. Wanneer de verdachte
de vordering niet heeft betwist en de vordering de rechter overigens niet onrechtmatig of ongegrond
voorkomt, mag de rechter met die constatering volstaan.10 Aan de vereisten van art. 359, tweede lid
tweede volzin, Sv hoeft een dergelijke beslissing niet te voldoen.11 De beoordeling van de
begrijpelijkheid van de beslissing op een vordering van de benadeelde partij geschiedt in het licht van
het gehele arrest en de diverse onderdelen daarvan in onderlinge samenhang bezien.

25. Terug naar het onderhavige geval. Ten aanzien van de eerste deelklacht betoogt het middel dat ’s
hofs overweging ‘dat door of namens verdachte tegen de vorderingen inhoudelijk geen verweer is gevoerd.
Dit maakt dat, nu de betreffende schadeveroorzakende feiten zijn bewezenverklaard, de vorderingen in
voege als na te melden kunnen worden toegewezen’ besloten ligt de rechtsopvatting dat wanneer ter
zake van een vordering van een benadeelde partij geen (inhoudelijk) verweer is gevoerd, het enkele
feit dat die schadeveroorzakende feiten bewezen zijn verklaard, betekent dat die vorderingen kunnen
worden toegewezen, hetgeen getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Deze klacht is gebaseerd op
een verkeerde lezing van het arrest. In de bestreden overweging brengt het hof slechts tot
uitdrukking dat, indien door of namens de verdediging wél verweer was gevoerd, hij daar bij zijn
beslissing op had moeten responderen, maar, nu dat niet het geval is, ‘de vorderingen in voege als na te
melden kunnen worden toegewezen’. Voor zover het middel veronderstelt dat in de bestreden
overweging besloten zou liggen dat het hof een (inhoudelijke) beoordeling van de vorderingen
achterwege heeft gelaten (en heeft toegewezen) op de enkele grond dat de schadeveroorzakende
feiten bewezen zijn verklaard en door of namens de verdachte geen verweer is gevoerd op die
vorderingen, kan het niet slagen. Iets dergelijks volgt immers niet uit het arrest, hetgeen bevestiging
vindt in de omstandigheid dat de vordering van de benadeelde partij Luimes AV niet volledig is
toegewezen. De eerste deelklacht faalt dan ook.

26. In de tweede plaats klaagt het middel dat het hof de vordering van de benadeelde [benadeelde 4]
inzake de door hem geleden materiële en immateriële schade niet begrijpelijk, althans onvoldoende
gemotiveerd heeft toegewezen. Ik deel dit standpunt niet. Het hof heeft bewezenverklaard dat – voor
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zover in dit kader relevant – de verdachte (en de medeverdachte) ten aanzien van de benadeelde
partij geweld heeft/ hebben gepleegd ten tijde van een beroving, welk geweld onder meer bestond
uit het slaan en stompen tegen het lichaam van die [benadeelde 4] en het trappen tegen zijn hoofd.
Uit de aan het formulier ‘verzoek tot schadevergoeding’ (hierna: schadeformulier) gehechte bijlagen
blijkt dat de benadeelde partij materiële schadeposten als de gestolen portemonnee met inhoud,
hechtingen en gemiste werkdagen heeft opgevoerd. Daartoe zijn onder meer een medische verklaring
en loonstrookjes overgelegd. Daarnaast volgt een beschrijving van de door de benadeelde partij
geleden immateriële schade. In het licht van de bewezenverklaarde handelingen van de verdachte en
hetgeen ik hieromtrent heb vooropgesteld, acht ik de toewijzing van deze (onderbouwde)
schadeposten, die volgens het hof rechtstreeks het gevolg zijn van die bewezenverklaarde
handelingen, niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Daarbij speelt ook een rol dat de rechter
de immateriële schade naar billijkheid kan vaststellen en de verdediging de schadeposten ter
terechtzitting van het hof niet heeft betwist. De tweede deelklacht faalt.

27. Tot slot klaagt het middel over de toewijzingen van de vorderingen van de benadeelde partijen
[benadeelde 2] en [benadeelde 3] . Meer in bijzonder zou het hof hebben verzuimd de afschrijving van
de apparatuur te betrekken. Het hof heeft bewezenverklaard dat de verdachte de genoemde
benadeelde partijen heeft opgelicht door – kort gezegd – met valse persoonsgegevens (DJ-
)apparatuur te huren en niet te retourneren. De benadeelde partijen hebben, gezien de
schadeformulieren, onderbouwd welke (materiële) schade zij door de bewezenverklaarde strafbare
feiten hebben geleden. Onder meer hebben zij gevorderd de kosten van de apparatuur als
beschreven in de bewezenverklaringen en gederfd loon. Door de verdediging zijn deze schadeposten
ter terechtzitting van het hof niet betwist. Het hof heeft genoemde vorderingen (gedeeltelijk, in het
geval van [benadeelde 1] ) toegewezen. Die beslissingen acht ik, gezien hetgeen ik heb
vooropgesteld en wederom in het licht van de bewezenverklaarde handelingen van de verdachte, niet
onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Voor zover het middel klaagt dat het hof niet begrijpelijk
heeft nagelaten de afschrijving van de apparatuur bij de vaststelling van de hoogte van de schade te
betrekken, kan het niet slagen. Hieromtrent is door of namens de verdediging in feitelijke aanleg geen
verweer gevoerd en dit punt kan niet eerst in cassatie te berde worden gebracht. De beoordeling van
de gegrondheid van dit verweer zou een onderzoek van feitelijke aard vergen waarvoor in cassatie
geen plaats is.12 Ook deze deelklacht faalt.

28. Het tweede middel faalt.

29. Het derde middel klaagt over de overschrijding van de redelijke termijn.

30. Namens de verdachte is op 29 november 2017 cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft de
gedingstukken op 13 november 2018 ontvangen. De redelijke termijn voor het inzenden van de
stukken (van de niet preventief gehechte verdachte) naar de Hoge Raad bedraagt acht maanden en is
derhalve met drie en een halve maand overschreden. Het middel is terecht voorgesteld. Reparatie van
deze schending door een voortvarende behandeling behoort niet meer tot de mogelijkheden. Dit zal
er toe dienen te leiden dat het onvoorwaardelijk gedeelte van de opgelegde gevangenisstraf door de
Hoge Raad wordt verminderd.13

31. Ambtshalve heb ik voor het overige geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden
uitspraak aanleiding behoort te geven.

32. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest voor wat betreft de hoogte van de
opgelegde straf en tot vermindering daarvan naar de gebruikelijke maatstaf en verwerping van het
beroep voor het overige.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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plv. AG

Zie de aan het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van 9 november 2017 gehechte
pleitaantekeningen, p. 7-9.

Zie voor deze en volgende beschouwingen van algemene aard onder meer HR 5 juli 2016,
ECLI:NL:HR:2016:1315, NJ 2016/413 m.nt. N. Rozemond, HR 2 december 2014,
ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ 2015/390 m.nt. P. Mevis en HR 24 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:716,
NBSTRAF 2015/99 m.nt. J.S. Nan.

Zie: HR 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:415.

Zie het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van 9 november 2017, p. 2.

Vlg. HR 18 september 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3530.

Zie de aan het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van 9 november 2017 gehechte
pleitaantekeningen, p. 10.

Zie onder andere HR 14 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8755.

Zie: F I. Schild & A. Felix, ‘Stelplicht, bewijslastverdeling en de civiele vordering van de benadeelde
partij in het strafproces’, NJB 2019/686, afl. 13.

Zie: HR 22 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:959, NJ 2014/256, HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1522, NJ
2016/335 en HR 7 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:175. Zie wederom ook I. Schild & A. Felix,
‘Stelplicht, bewijslastverdeling en de civiele vordering van de benadeelde partij in het strafproces’, NJB
2019/686, afl. 13.

Zie F.F. Langemeijer, Het slachtoffer en het strafproces (Studiepockets strafrecht, nr. 35), Deventer:
Wolters Kluwer 2010, p. 114.

Zie: HR 17 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7762: “3.3 Voor zover het middel berust op de opvatting
dat ten aanzien van de motivering van een op een vordering van een benadeelde partij te nemen beslissing
‘aansluiting dient te worden gezocht’ bij het motiveringsvoorschrift van art. 359, tweede lid tweede volzin,
Sv faalt het. Die opvatting is niet juist.”

Vlg. A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, Wolters Kluwer: Deventer 2018, p. 258.

Zie: HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578 (Redelijke termijn II), NJ 2008/358 m.nt. P.A.M.
Mevis.
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1 Geding in cassatie
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

Het beroep - dat blijkens de daarvan opgemaakt akte uitsluitend is gericht tegen de beslissingen ter
zake van "het onder feit 1 subsidiair bewezenverklaarde" - is ingesteld door de verdachte. Namens
deze heeft B.A.M. Hendrix, advocaat te Sittard, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De
schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest,
maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ten aanzien van het onder 1 subsidiair tenlastegelegde
en de strafoplegging en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof 's-Hertogenbosch teneinde
in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

Het middel klaagt onder meer dat het bewezenverklaarde opzettelijk gelegenheid verschaffen
en/of opzettelijk behulpzaam zijn bij het telen van hennepplanten niet uit de gebezigde
bewijsmiddelen kan worden afgeleid.

Het Hof heeft ten laste van de verdachte onder 1 bewezenverklaard dat:

"een of meer onbekend gebleven personen in de periode van 19 juli 2011 tot 30 oktober
2011 in de gemeente Stein met elkaar, althans één van hen, opzettelijk heeft/hebben
geteeld in een pand aan de [a-straat] een hoeveelheid hennepplanten, zijnde hennep een
middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot het plegen van welk misdrijf
verdachte in de periode van 1 juli 2011 tot 30 oktober 2011 in de gemeente Stein opzettelijk
gelegenheid heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door aan die
onbekend gebleven persoon/personen voornoemd pand voor de teelt/het kweken van
hennepplanten ter beschikking te stellen."

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 oktober
2011 opgemaakt en ondertekend door verbalisanten, [verbalisant 1] (surveillant van politie)
en [verbalisant 2] (brigadier) (pagina's 8-10 van het politiedossier), voor zover inhoudende
als relaas van waarnemingen en bevindingen van de verbalisanten dan wel een van hen:

Op 30 oktober 2011 ontvingen wij een melding van de meldkamer om te gaan naar de
kruising [a-straat] met de [b-straat 1] te Stein. Aldaar zou in een hoekwoning zijn
ingebroken.

Wij liepen naar de woning aan de [a-straat]. Wij zagen dat de slotplaat van de voorste
tuindeur was gebogen. De deur was echter gesloten. Wij zagen dat de slotplaat van de
tweede tuindeur ook was gebogen. Deze deur stond open. Wij zagen dat van beide sloten
het cilinderslot was afgebroken.

Wij betraden de woning [a-straat] te Stein. Er was niemand aanwezig. Gelijk bij binnenkomst
roken wij een sterke geur welke er op duidde dat er hennepplanten in de woning aanwezig
waren. Ik, [verbalisant 1], liep vervolgens door de keuken naar een halletje toe waarin een
trap stond die zowel naar boven als naar onder leidde. Ik, [verbalisant 1], liep de trap naar
beneden af naar de kelderruimte. Ik, [verbalisant 1], zag dat deze kelder in 3 ruimtes was
opgedeeld. Ik zag dat twee van de drie ruimtes waren afgesloten middels een deur.

Ik, [verbalisant 1], opende de deur naar de eerste ruimte en zag dat zich in dezer ruimte een
ingerichte en in werking zijnde hennepplantage bevond. Ik, [verbalisant 1], zag dat de
planten, welke in de potten horen te staan, grotendeels geknipt en verwijderd waren.

Ik liep naar de tweede ruimte en opende de deur. Ik, [verbalisant 1], trof in deze ruimte
dezelfde situatie aan als in de eerste ruimte. Wederom zag ik dat de planten grotendeels
geknipt en verwijderd waren.

2 Beoordeling van het tweede middel
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4.4

Wij maakten een telling van de aanwezige goederen. Ik, [verbalisant 1], goederen: 726
potten.

Wij zagen dat op de tafel in de woonkamer een aantal poststukken lagen welke allen
geadresseerd waren aan [verdachte], [c-straat] te Geleen. Ook zagen wij dat er een
poststuk in de woonkamer lag gericht aan [verdachte], [a-straat] Stein. Ook zagen wij een
huiswerkstuk van [betrokkene 1].

Door mij, [verbalisant 1], werden uit elke ruimte een aantal henneptoppen meegenomen.
Door mij, [verbalisant 1], werd met deze toppen op het politiebureau te Stein een MMC
cannabistest uitgevoerd teneinde vast te stellen of het daadwerkelijk hennep betrof. Ik zag
dat zowel de henneptoppen van ruimte één als de henneptoppen uit ruimte twee positief op
deze test reageerden.

2. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 1 november 2011
opgemaakt en ondertekend door verbalisant, [verbalisant 1] (surveillant van politie)
(pagina's 14-15 van het politiedossier), voor zover inhoudende als verklaring van
[betrokkene 2]:

Ik ben eigenaar van de woning gelegen aan de [a-straat] in Stein. Ik verhuur deze woning
sinds 1 juli 2011 aan [verdachte], geboren op [geboortedatum] 1966. Hiervan is een
huurovereenkomst opgesteld op 1 juli 2011. Ik heb deze [verdachte] twee keer ontmoet.
Een keer met de overdracht en daarvoor bij een bezichtiging.

Voorafgaande aan de huurperiode heeft een bezichtiging plaats gevonden. Hij bracht toen
een elektricien mee. Ik vertrouwde dit toen al niet. Ik herkende deze elektricien, ik kon hem.
Dit verwachte hij volgens mij niet. Hierdoor was hij helemaal van slag en zei hij niets meer.
Deze man heette [verdachte].

3. Een geschrift inhoudende een "Huurovereenkomst woonruimte", (p. 63-66 van het
politiedossier) onder andere inhoudende:

Ondergetekenden: [betrokkene 2], geboren [geboortedatum] 1944 te [geboorteplaats],

verhuurder,

en

[verdachte], geboren [geboortedatum] 1966 te [geboorteplaats],

huurder

zijn overeen gekomen

Het gehuurde:

Woonhuis aan de [a-straat], Stein.

Per betaalperiode van één maand bedraagt - de kale huurprijs (excl. gas en elektriciteit) € 1.100,-

Bij ondertekening van deze overeenkomst is huurder een bedrag van € 2.200,- overeengekomen
als waarborgsom.

Aldus opgemaakt en ondertekend in drievoud, Stein,

30-6-2011, Was getekend.

4. Het proces-verbaal ter terechtzitting van het gerechtshof 's-Hertgenbosch, d.d. 7 november
2014, voor zover inhoudende als verklaring van de verdachte, zakelijk weergegeven:

Het klopt dat ik bij dat pand aan de [a-straat] betrokken ben geweest. Ik ben in juni dat jaar
benaderd door een persoon genaamd [verdachte]. [verdachte] is een man die ik daarvoor
helemaal niet kende. Het is een Surinaamse/Indische man. Hij woont in het zuiden van Limburg.
Verder heb ik geen informatie over [verdachte]. Hij sprak me aan bij de voedselbank, daar kwam ik
destijds wekelijks. Hij vroeg of ik wellicht interesse had in een bepaald iets. Hij vroeg of ik een huis
op mijn naam wilde nemen en daar zou ik dan per halfjaar een twee- tot drieduizend euro voor
krijgen. Ik mocht er gaan wonen of er niet gaan wonen. Ik heb erover nagedacht en na een week
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besloten om het te doen. Die man belde mij op, daarop hebben wij een datum en tijd afgesproken
voor een afspraak bij de voedselbank. We zouden die woning gaan bekijken. Hij is mee geweest
naar de woning. Hij kende de eigenaar van de woning. We hebben de woning bekeken en de
huurovereenkomst is gereed gemaakt. Die heb ik toen getekend.

Na ondertekening van het huurcontract hebben ze het verder rondgemaakt en er zijn spullen in de
woning gezet. Er stond huisraad in de kamer, daar kwam die [verdachte] mee. Als ik dat wilde,
mocht ik de rest van de woning gebruiken, de begane grond en de ruimte naar boven mocht ik
gebruiken. Ik heb totaal niet iets geroken in de woning.

Ik ben vijf of zes keer in de woning geweest. De huur bedroeg € 1.100,- en er is een borg van €
2.200,- betaald.

Op het moment van het voorstel zou het een voordeel opleveren van € 60,- per week.

Ik moest er zo nu en dan komen of er gewoon gaan wonen. Ik moest dan een halve avond
televisie gaan kijken, zodat men het idee had dat het bewoond werd. Ik bleef er dan een paar
uurtjes zitten en ik heb twee keer de kinderen meegenomen. Er lag ook post in dat huis. Dat nam
ik ook mee."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts het volgende overwogen:

"Van de zijde van de verdediging is betoogd dat de verdachte dient te worden vrijgesproken
van het onder 1. subsidiair ten laste gelegde. Hiertoe is - zakelijk weergegeven -
aangevoerd dat er onvoldoende wettig bewijs is dat verdachte strafrechtelijk betrokken is
geweest bij de teelt van de in een op zijn naam gehuurde pand aangetroffen
hennepkwekerij.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Uit het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep is komen vast te staan dat op 30
oktober 2011 een in werking zijde hennepkwekerij is aangetroffen in het pand gelegen te
([...]) Stein, aan de [a-straat]. In deze woning hebben de verbalisanten in de woonkamer
een aantal poststukken aangetroffen, die waren geadresseerd aan verdachte op het adres
te ([...]) Geleen, aan de [c-straat]. Tevens hebben de verbalisanten een poststuk
aangetroffen dat was geadresseerd aan verdachte op het adres waar het pand zich bevindt.
Ten slotte is in de woonkamer huiswerk van [betrokkene 1] (het hof begrijpt: de dochter van
verdachte) aangetroffen. Verdachte heeft het pand vanaf 1 juli 2011 gehuurd van
[betrokkene 2]. Deze heeft tevens verklaard dat voorafgaand aan de huurperiode een
bezichtiging heeft plaatsgevonden, waarbij verdachte een elektricien had meegenomen.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat degene met wie hij
samen de bezichtiging heeft gedaan, [verdachte] is genaamd. Deze "[verdachte]" heeft
verdachte bij de Voedselbank aangesproken en gevraagd of verdachte een huis op zijn
naam wilde zetten in ruil waarvoor hij, verdachte, een bedrag tussen de twee- en
drieduizend euro zou ontvangen per halfjaar. Verdachte heeft vervolgens een huurcontract
ondertekend. Verdere informatie over "[verdachte]", zoals achternaam en adres, kon
verdachte ter zitting niet verstrekken. Voorts heeft verdachte verklaard dat er huisraad in de
woning is geplaatst, dat de huur van de woning inderdaad EUR 1.100,- per maand bedroeg
en dat "[verdachte]" hem had gevraagd in de woning langs te komen en te doen "alsof" de
woning werd bewoond. Verdachte verklaarde dat hij een keer of zes in de woning is
geweest. Hij mocht de kelder van de woning niet betreden.

Naar het oordeel van het hof had de verdachte zich onder de hiervoor vermelde
omstandigheden, in het bijzonder het verzoek om een huurcontract met een huurprijs van
EUR 1.100,- per maand op zijn naam te zetten, de opdracht daarbij om te doen alsof het
pand werd bewoond en het vooruitzicht op een vergoeding van twee- tot drieduizend euro
per halfjaar, ervan moeten vergewissen dat er in het betreffende pand (bijvoorbeeld in de
kelder) geen strafbare feiten zouden worden gepleegd.

Nu verdachte dat heeft nagelaten, heeft hij naar het oordeel van het hof bewust de
aanmerkelijke kans op de koop toegenomen dat er in (de kelder van) het pand sprake zou
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2.4.

2.5.

kunnen zijn van het plegen van een misdrijf, zoals de teelt van hennep.

Gelet hierop en de overige aan de voorliggende overwegingen ten grondslag gelegde
bewijsmiddelen is het hof dan ook, anders dan de verdediging, van oordeel dat het opzet
van verdachte zowel gericht was op de samenwerking met de onbekende gebleven
personen, als ook, zij het in voorwaardelijke zin, op de teelt van hennep door anderen dan
verdachte.

Het verweer strekkende tot vrijspraak wordt mitsdien verworpen."

Het Hof heeft bewezenverklaard dat de verdachte opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en/of
opzettelijk behulpzaam is geweest tot het plegen van een misdrijf. Daartoe is vereist dat niet
alleen wordt bewezen dat verdachtes opzet was gericht op het verschaffen van gelegenheid of
het behulpzaam zijn als bedoeld in art. 48 Sr, doch tevens dat verdachtes opzet al dan niet in
voorwaardelijke vorm was gericht op het door de dader gepleegde misdrijf.

Aangezien de bewezenverklaring, voor zover behelzende dat de verdachte opzet heeft gehad op
de medeplichtigheid aan het telen van hennep niet zonder meer uit 's Hofs bewijsvoering kan
worden afgeleid, is de uitspraak niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

De klacht is gegrond.

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak - voor zover aan het oordeel
van de Hoge Raad onderworpen - niet in stand kan blijven, de middelen voor het overige geen
bespreking behoeven en als volgt moet worden beslist.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, doch uitsluitend wat betreft 's Hofs beslissingen ter zake van het
onder 1 subsidiair tenlastegelegde;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof s-Hertogenbosch, opdat de zaak in zoverre op het
bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren
E.S.G.N.A.I. van de Griend en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 februari 2017.

3 Slotsom

4 Beslissing
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4.2.

Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 03-01-2017

Datum publicatie 15-02-2017

Zaaknummer 14/06168

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2017:226, Gevolgd 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Medeplichtigheid aan het telen van hennep. Slagende bewijsklacht. Dat de
verdachte opzet heeft gehad op de medeplichtigheid aan het telen van hennep kan
niet zonder meer uit ’s hofs bewijsvoering worden afgeleid. Voor de
bewezenverklaring is vereist dat niet alleen wordt bewezen dat verdachtes opzet
was gericht op het verschaffen van gelegenheid of het behulpzaam zijn als bedoeld
in art. 48 Sr, doch tevens dat verdachtes opzet al dan niet in voorwaardelijke vorm
was gericht op het door de dader gepleegde misdrijf.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 14/06168
Zitting: 3 januari 2017

Mr. A.E. Harteveld
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 21 november 2014 door het Gerechtshof 's‑Hertogenbosch - met
vrijspraak van het onder 1 primair, 2 primair en 2 subsidiair tenlastegelegde - ter zake van 1
subsidiair “medeplichtigheid aan opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de
Opiumwet gegeven verbod”, veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 60 uren, subsidiair 30
dagen hechtenis. Voorts heeft het hof de benadeelde partij niet ontvankelijk verklaard in haar
vordering tot schadevergoeding.

2.  Namens de verdachte is beroep in cassatie ingesteld.1 Mr. B.A.M. Hendrix, advocaat te Sittard, heeft
een schriftuur ingezonden houdende twee middelen van cassatie.

3. Uit doelmatigheidsoverwegingen zal ik eerst het tweede middel bespreken.

Het middel richt zich tegen de bewezenverklaring van het onder 1 subsidiair tenlastegelegde.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“een of meer onbekend gebleven personen in de periode van 19 juli 2011 tot 30 oktober 2011 in
de gemeente Stein met elkaar, althans één van hen, opzettelijk heeft/hebben geteeld in een pand
aan de [a-straat] een hoeveelheid hennepplanten, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij
de Opiumwet behorende lijst II, tot het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 1 juli
2011 tot 30 oktober 2011 in de gemeente Stein opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en/of
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opzettelijk behulpzaam is geweest, door aan die onbekend gebleven persoon/personen
voornoemd pand voor de teelt/het kweken van hennepplanten ter beschikking te stellen.”

De bewezenverklaring steunt op de volgende door het hof in de aanvulling op het arrest
gebezigde bewijsmiddelen:

“1. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen d.d. 30 oktober 2011
opgemaakt en ondertekend door verbalisanten, [verbalisant 1] (surveillant van politie) en
[verbalisant 2] (brigadier) (pagina’s 8-10 van het politiedossier), voor zover inhoudende als relaas
van waarnemingen en bevindingen van de verbalisanten dan wel een van hen:

Op 30 oktober 2011 ontvingen wij een melding van de meldkamer om te gaan naar de kruising [a-
straat] met de [b-straat] te Stein. Aldaar zou in een hoekwoning zijn ingebroken.

Wij liepen naar de woning aan de [a-straat] . Wij zagen dat de slotplaat van de voorste tuindeur
was gebogen. De deur was echter gesloten. Wij zagen dat de slotplaat van de tweede tuindeur
ook was gebogen. Deze deur stond open. Wij zagen dat van beide sloten het cilinderslot was
afgebroken.

Wij betraden de woning [a-straat] te Stein. Er was niemand aanwezig. Gelijk bij binnenkomst
roken wij een sterke geur welke er op duidde dat er hennepplanten in de woning aanwezig
waren. Ik, [verbalisant 1] , liep vervolgens door de keuken naar een halletje toe waarin een trap
stond die zowel naar boven als naar onder leidde. Ik, [verbalisant 1] , liep de trap naar beneden
af naar de kelderruimte. Ik, [verbalisant 1] , zag dat deze kelder in 3 ruimtes was opgedeeld. Ik
zag dat twee van de drie ruimtes waren afgesloten middels een deur.

Ik, [verbalisant 1] , opende de deur naar de eerste ruimte en zag dat zich in dezer ruimte een
ingerichte en in werking zijnde hennepplantage bevond. Ik, [verbalisant 1] , zag dat de planten,
welke in de potten horen te staan, grotendeels geknipt en verwijderd waren.

Ik liep naar de tweede ruimte en opende de deur. Ik, [verbalisant 1] , trof in deze ruimte dezelfde
situatie aan als in de eerste ruimte. Wederom zag ik dat de planten grotendeels geknipt en
verwijderd waren.

Wij maakten een telling van de aanwezige goederen. Ik, [verbalisant 1] , goederen: 726 potten.

Wij zagen dat op de tafel in de woonkamer een aantal poststukken lagen welke allen
geadresseerd waren aan [verdachte] , [c-straat 1] te Geleen. Ook zagen wij dat er een poststuk
in de woonkamer lag gericht aan [verdachte] , [a-straat] Stein. Ook zagen wij een huis werkstuk
van [betrokkene 1] .

Door mij, [verbalisant 1] , werden uit elke ruimte een aantal henneptoppen meegenomen. Door
mij, [verbalisant 1] , werd met deze toppen op het politiebureau te Stein een MMC cannabistest

uitgevoerd teneinde vast te stellen of het daadwerkelijk hennep betrof. Ik zag dat zowel de
henneptoppen van ruimte één alswel de henneptoppen uit ruimte twee positief op deze test
reageerden.

2. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor d.d. 1 november 2011
opgemaakt en ondertekend door verbalisant, [verbalisant 1] (surveillant van politie) (pagina’s 14-
15 van het politiedossier), voor zover inhoudende als verklaring van [betrokkene 2] :

Ik ben eigenaar van de woning gelegen aan de [a-straat] in Stein. Ik verhuur deze woning sinds 1
juli 2011 aan [verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1066 (1966; AEH). Hiervan is een
huurovereenkomst opgesteld op 1 juli 2011. Ik heb deze [verdachte] twee keer ontmoet. Een keer
met de overdacht en daarvoor bij een bezichtiging.

Voorafgaande aan dé huurperiode heeft een bezichtiging plaats gevonden. Hij bracht toen een
elektricien mee. Ik vertrouwde dit toen al niet. Ik herkende deze elektricien, ik kon hem. Dit
verwachte hij volgens mij niet. Hierdoor was hij helemaal van slag en zei hij niets meer. Deze man
heette [verdachte] .
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3. Een geschrift inhoudende een “Huurovereenkomst woonruimte”, (p. 63-66 van het
politiedossier) onder andere inhoudende:

Ondergetekenden: [betrokkene 2] , geboren [geboortedatum] 1944 te [geboorteplaats] ,

verhuurder,

en

Deen [verdachte] , geboren [geboortedatum] 1966 te [geboorteplaats] , huurder

zijn overeen gekomen

Het gehuurde:

Woonhuis aan de [a-straat] , Stein.

4.4

Per betaalperiode van één maand bedraagt

- de kale huurprijs (excl. gas en elektriciteit) €1.100,-

Bij ondertekening van deze overeenkomst is huurder een bedrag van € 2.200,- overeengekomen
als waarborgsom.

Aldus opgemaakt en ondertekend in drievoud, Stein, 30-6-2011, Was getekend .

4. Het proces-verbaal ter terechtzitting van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, d.d. 7 november
2014, voor zover inhoudende als verklaring van de verdachte, zakelijk weergegeven:

Het klopt dat ik bij dat pand aan de [a-straat] betrokken ben geweest. Ik ben in juni dat jaar
benaderd door een persoon genaamd [verdachte] . [verdachte] is een man die ik daarvoor
helemaal niet kende. Het is een Surinaamse/Indische man. Hij woont in het zuiden van Limburg.
Verder heb ik geen informatie over [verdachte] . Hij sprak me aan bij de voedselbank, daar kwam
ik destijds wekelijks. Hij vroeg of ik wellicht interesse had in een bepaald iets. Hij vroeg of ik een
huis op mijn naam wilde nemen en daar zou ik dan per halfjaar een twee- tot drieduizend euro
voor krijgen. Ik mocht er gaan wonen of er niet gaan wonen. Ik heb erover nagedacht en na een
week besloten om het te doen. Die man belde mij op, daarop hebben wij een datum en tijd
afgesproken voor een afspraak bij de voedselbank. We zouden die woning-gaan bekijken. Hij is
mee geweest naar de woning. Hij kende de eigenaar van de woning. We hebben de woning
bekeken en de huurovereenkomst is gereed gemaakt. Die heb ik toen getekend.

Na ondertekening van het huurcontract hebben ze het verder rondgemaakt en er zijn spullen in de
woning gezet. Er stond huisraad in de kamer, daar kwam die [verdachte] mee. Als ik dat wilde,
mocht ik de rest van de woning gebruiken, de begane grond en de ruimte naar boven mocht ik
gebruiken. Ik heb totaal niet iets geroken in de woning.

Ik ben vijf of zes keer in de woning geweest. De huur bedroeg €1.100,- en er is een borg van
€2.200,- betaald.

Op het moment van het voorstel zou het een voordeel opleveren van € 60,- per week.

Ik moest er zo nu en dan komen of er gewoon gaan wonen. Ik moest dan een halve avond
televisie gaan kijken, zodat men het idee had dat het bewoond werd. Ik bleef er dan een paar
uurtjes zitten en ik heb twee keer de kinderen meegenomen. Er lag ook post in dat huis. Dat nam
ik ook mee.”

Onder het kopje “bijzondere overwegingen omtrent het bewijs” heeft het hof onder meer het
volgende overwogen:

“Van de zijde van de verdediging is betoogd dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van
het onder 1. subsidiair ten laste gelegde. Hiertoe is - zakelijk weergegeven – aangevoerd dat er
onvoldoende wettig bewijs is dat verdachte strafrechtelijk betrokken is geweest bij de teelt van
de in een op zijn naam gehuurde pand aangetroffen hennepkwekerij.
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4.6.

4.7.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Uit het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep is komen vast te staan dat op 30 oktober
2011 een in werking zijde hennepkwekerij is aangetroffen in het pand gelegen te ( [...] ) Stein,
aan de [a-straat] . In deze woning hebben de verbalisanten in de woonkamer een aantal
poststukken aangetroffen, die waren geadresseerd aan verdachte op het adres te ( [...] ) Geleen,
aan de [c-straat 1] . Tevens hebben de verbalisanten een poststuk aangetroffen dat was
geadresseerd aan verdachte op het adres waar het pand zich bevindt. Ten slotte is in de
woonkamer huiswerk van [betrokkene 1] (het hof begrijpt: de dochter van verdachte)
aangetroffen. Verdachte heeft het pand vanaf 1 juli 2011 gehuurd van [betrokkene 2] . Deze heeft
tevens verklaard dat voorafgaand aan de huurperiode een bezichtiging heeft plaatsgevonden,
waarbij verdachte een elektricien had meegenomen.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat degene met wie hij samen de
bezichtiging heeft gedaan, [verdachte] is genaamd. Deze “ [verdachte] ” heeft verdachte bij de
Voedselbank aangesproken en gevraagd of verdachte een huis op zijn naam wilde zetten in ruil
waarvoor hij, verdachte, een bedrag tussen de twee- en drieduizend euro zou ontvangen per
halfjaar. Verdachte heeft vervolgens een huurcontract ondertekend. Verdere informatie over “
[verdachte] ”, zoals achternaam en adres, kon verdachte ter zitting niet verstrekken. Voorts heeft
verdachte verklaard dat er huisraad in de woning is geplaatst, dat de huur van de woning
inderdaad EUR 1.100,- per maand bedroeg en dat “ [verdachte] ” hem had gevraagd in de woning
langs te komen en te doen “alsof” de woning werd bewoond. Verdachte verklaarde dat hij een
keer of zes in de woning is geweest. Hij mocht de kelder van de woning niet betreden.

Naar het oordeel van het hof had de verdachte zich onder de hiervoor vermelde omstandigheden,
in het bijzonder het verzoek om een huurcontract met een huurprijs van EUR 1.100,- per maand op
zijn naam te zetten, de opdracht daarbij om te doen alsof het pand werd bewoond en het
vooruitzicht op een vergoeding van twee- tot drieduizend euro per halfjaar, ervan moeten
vergewissen dat er in het betreffende pand (bijvoorbeeld in de kelder) geen strafbare feiten
zouden worden gepleegd.

Nu verdachte dat heeft nagelaten, heeft hij naar het oordeel van het hof bewust de aanmerkelijke
kans op de koop toegekomen dat er in (de kelder van) het pand sprake zou kunnen zijn van het
plegen van een misdrijf, zoals de teelt van hennep.

Gelet hierop en de overige aan de voorliggende overwegingen ten grondslag gelegde
bewijsmiddelen is het hof dan ook, anders dan de verdediging, van oordeel dat het opzet van
verdachte zowel gericht was op de samenwerking met de onbekende gebleven personen, als ook,
zij het in voorwaardelijke zin, op de teelt van hennep door anderen dan verdachte.

Het verweer strekkende tot vrijspraak wordt mitsdien verworpen.”

Het middel bevat de klacht dat het hof op grond van een onjuiste rechtsopvatting dan wel
ontoereikend gemotiveerd tot een bewezenverklaring is gekomen van de onder 1 subsidiair
tenlastegelegde medeplichtigheid aan hennepteelt, nu het daarvoor vereiste dubbel opzet niet
kan worden afgeleid uit de gebezigde bewijsmiddelen, noch uit de nadere bewijsoverwegingen.

Het volgende dient te worden vooropgesteld. Het hof heeft bewezenverklaard dat de verdachte
medeplichtig is geweest aan het opzettelijk plegen van een misdrijf, hennepteelt, door als huurder
van een pand aan een derde dat pand ter beschikking te stellen. Daartoe is vereist dat niet alleen
bewezen wordt dat verdachtes opzet gericht was op het bevorderen dan wel vergemakkelijken
van dat misdrijf in de zin van art. 48 Sr, maar ook dat zijn opzet - al dan niet in voorwaardelijke
vorm - gericht was op het door die derde gepleegde misdrijf, i.c. hennepteelt.2 In dit verband
wordt ook wel gesproken van ‘dubbel opzet’.

Dat iemand die een ruimte (onder)(ver)huurt niet zomaar strafrechtelijk aansprakelijk kan worden
gehouden voor het faciliteren van een in die ruimte of een deel daarvan ingerichte
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hennepkwekerij, blijkt uit de in het middel aangehaalde en meer recente jurisprudentie over dat
onderwerp. Een vereiste is, dat de verhuurder voldoende wetenschap heeft of had moeten
hebben van hetgeen zich in de beschikbaar gestelde ruimte afspeelt.3 Soms kan die wetenschap
uit de omstandigheden worden afgeleid. 4 De enkele omstandigheid dat de verhuur in meer of
mindere mate onder dubieuze omstandigheden heeft plaatsgevonden, volstaat niet voor het
vaststellen van het vereiste opzet.5

Het oordeel van het hof - dat kennelijk heeft onderkend dat uit de bewijsmiddelen niet
rechtstreeks voortvloeit dat de verdachte wist wat zich in de kelder van de woning afspeelde -
komt er kort gezegd op neer dat de verdachte, door op verzoek van een onbekende een woning
op zijn naam te huren voor € 1100 per maand in ruil voor een vergoeding van twee of drieduizend
euro per half jaar en door op diens verzoek af en toe te doen alsof deze woning (met uitzondering
van de kelder, die verdachte niet mocht betreden) werd bewoond, bewust de aanmerkelijke kans
heeft aanvaard medeplichtig te worden aan de hennepteelt in de kelder van die betrokken
woning. Met de steller van het middel ben ik de mening toegedaan dat de wetenschap van de
verdachte van het betreffende misdrijf, de hennepteelt, in dit geval niet uit de inhoud van de door
het hof gebezigde bewijsmiddelen noch uit de nadere bewijsoverwegingen kan worden afgeleid.
Wat die nadere bewijsoverweging betreft: waar het hof overweegt dat verdachte zich “ervan
[had] moeten vergewissen dat er in het betreffende pand (bijvoorbeeld in de kelder) geen
strafbare feiten zouden worden gepleegd” duidt dat ook niet op opzet maar eerder op schuld. Het
betreft immers een tekortschieten in vereiste zorgvuldigheid. Wetenschap over het daadwerkelijk
gepleegd worden van enig strafbaar feit in de kelder komt daaruit niet naar voren. Het lijkt mij dat
zich hier precies het geval voordoet waar De Hullu, in de laatste (zesde) druk van zijn handboek
Materieel Strafrecht als het ware tegen waarschuwt. Op p. 244/5 bespreekt hij het opzetbegrip in
Opiumwetzaken. Enerzijds zijn er de gevallen waarin door de Hoge Raad - in ieder geval
schijnbaar - gemakkelijk opzet wordt aangenomen, zoals bij reizigers op de bekende
‘risico’vluchten, die onvoldoende op hun bagage letten.6 Als daarin drugs blijken te zitten dan zal
al snel aangenomen worden dat de ‘vervoerder’ daarop (voorwaardelijk) opzet heeft gehad.
Algemene ervaringsregels spelen daarbij een rol. Tegenover die - niet onbekritiseerde7 - ‘soepele’
benadering plaatst De Hullu de scherpere toetsing bij deelneming aan hennepteelt: “In die zaken
is nogal wat rechtspraak aanwijsbaar waarbij juist geen genoegen wordt genomen met te globale
redeneringen en naar risicoaansprakelijkheid of schuld tenderende redeneringen.” In de
feitenrechtspraak bestaat over die scherpere toetsing door de Hoge Raad wel eens verwondering,
zo kan ik uit eigen ervaringen wel melden. Er zijn dossiers waaruit de hennepgeur je als het ware
tegemoet komt, zo wordt ook wel gezegd, en dan nog casseert de Hoge Raad. Daartegen kan
ingebracht worden dat ingeval die geur van hennep zogezegd evident uit het dossier naar voren
komt het nu juist aan de feitenrechter is om de koppeling van de verdachte met die hennep te
expliciteren in de bewijsvoering. Het achterwege laten daarvan kan dus, zo blijkt mijn inziens ook
in de onderhavige zaak, ‘fataal’ zijn. Een kelder kan immers ook voor vele (andere, niet per se
illegale) activiteiten worden gebruikt en de omstandigheden van het onderhavige geval zijn,
hoewel dubieus, niet zodanig dat de verdachte wel geweten moet hebben (en dat is iets anders
dan: had moeten weten) dat deze ruimte met het oog op het hier tenlastegelegde grondfeit, te
weten de teelt van hennep, in gebruik was genomen.8 Met andere woorden: op een algemene
ervaringsregel die wel zou leiden tot het aannemen van (voorwaardelijk) opzet op hennepteelt
kan de rechter zich niet beroepen.

Nu het bewezenverklaarde opzet niet uit de bewijsvoering kan worden afgeleid, is de
bewezenverklaring van medeplichtigheid ontoereikend gemotiveerd.

5. Het middel slaagt.

Het middel klaagt dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6 EVRM is geschonden.

6 Het eerste middel
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6.2.

6.3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Het cassatieberoep is ingesteld op 8 december 2014. Op 17 juni 2016 zijn de stukken van het
geding ter griffie van de Hoge Raad ontvangen. Dat brengt met zich mee, dat de in dit geval
toepasselijke inzendingstermijn van acht maanden is overschreden. Deze overschrijding kan niet
meer worden gecompenseerd door een voortvarende behandeling in cassatie, nu meer dan
zestien maanden zijn verstreken sinds het instellen van het cassatieberoep. Het middel is terecht
voorgesteld.

Het middel kan echter onbesproken blijven indien de Hoge Raad met mij van oordeel is dat het
bestreden arrest om een andere reden niet in stand kan blijven.9

7. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

8. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, maar uitsluitend wat betreft de
beslissingen ten aanzien van het onder 1 subsidiair tenlastegelegde en de strafoplegging en tot
terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof ’s‑Hertogenbosch, teneinde in zoverre op het
bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

De raadsman heeft in zijn schriftelijke volmacht tot het instellen van cassatieberoep van 5 december
2014 te kennen gegeven het cassatieberoep te willen beperken tot het onder 1 subsidiair
tenlastegelegde waarvoor het hof de verdachte heeft veroordeeld.

T&C Strafrecht, Deventer 2016, elfde druk, aant. 4b bij art. 48 Sr, HR 13 november 2001,
ECLI:NL:HR:2001:AD4372, NJ 2002, 245, r.o. 3.4.

Vgl. HR 25 september 2012, ECLI:NL:HR:2012: BX4845, HR 28 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ1961,
NJ 2011, 319, HR 16 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN8363, NJ2010,639, HR 3 november 2009,
ECLI:NL:HR:2009:BJ6931, NJ 2010, 335 m.nt. Borgers, HR 8 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3490
(schoonmaakwerkzaamheden).

Vgl. HR 19 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:681 (waarbij de wetenschap van de verdachte wel kon
worden afgeleid uit de gebezigde bewijsmiddelen).

Noot Borgers onder 2 bij NJ 2010, 335 (en 336, 337).

Vgl. HR 5 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ6140, over een vlucht uit Suriname naar Nederland, waar de
verdachte zijn koffer voor enkele uren had afgestaan aan een man die hij slechts oppervlakkig kende.
HR: wel voorwaardelijk opzet.

Zie bijv. de noot van D.H. de Jong onder HR 2 oktober 2007, NJ 2007, 645.

Anders bijv. HR 19 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:681 (kwekerij in voormalige skibaan).

HR 17 juni 2008, NJ 2008, 358, r.o. 3.5.3.
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 8 juli 2016, nummer
23/002856-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1981.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J. Kuijper, advocaat te Amsterdam, bij
schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan
deel uit.

De Advocaat-Generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd dat het cassatieberoep met toepassing van
art. 80a RO niet-ontvankelijk zal worden verklaard.

Het middel klaagt onder meer over de bewezenverklaring onder 1 van het voor medeplichtigheid
vereiste opzet.

Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat:

" [betrokkene 1] op 28 juni 2013 te Amsterdam opzettelijk [slachtoffer] van het leven heeft
beroofd, immers heeft [betrokkene 1] met dat opzet [slachtoffer] met een vuurwapen in de
borst geschoten, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] op 3 juli 2013 is overleden,
welke voren omschreven doodslag werd gevolgd en vergezeld van een strafbaar feit, te
weten diefstal van een hoeveelheid geld en verdovende middelen en welke doodslag werd
gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit gemakkelijk te maken en om, bij
betrapping op heterdaad, het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren, bij
het plegen van welk misdrijf de verdachte op 28 juni 2013 te Amsterdam opzettelijk
behulpzaam is geweest door [betrokkene 1] in zijn, verdachtes, auto meermalen te
vervoeren naar en/of langs de woning van [slachtoffer] en een mededader van [betrokkene
1] op te halen en [betrokkene 1] in de buurt van de woning van [slachtoffer] af te zetten en
na de gekwalificeerde doodslag weer in te laten stappen en te helpen vluchten."

Het Hof heeft ten aanzien van deze bewezenverklaring het volgende overwogen:

"7.1.1 Gronddelict bij het onder 1 subsidiair ten laste gelegde

Op 28 juni 2013 heeft een schietpartij plaatsgevonden in de [a-straat] , waarbij twee
negroïde mannen betrokken zijn geweest. Eén van hen heeft in de woning met een
vuurwapen in de borst van het slachtoffer geschoten. Er zijn twee identieke hulzen
gevonden, vermoedelijk beide verschoten met een omgebouwd Semi-automatisch
gas/alarmpistool kaliber 6,35 mm Browning, merk BBM, model 315 AUTO. Een aantal dagen
later is het slachtoffer ten gevolge van zijn verwonding overleden. De twee negroïde
mannen zijn - volgens verschillende getuigen ter plaatse - weggerend en haalden daarbij
voorwerpen uit een oranje tas die achterbleef en waarin (naar later bleek) cocaïne zat. Ook
lieten zij geld vallen. Ze zijn in een BMW met kenteken [AA-00-BB] gestapt waarin de
verdachte [verdachte] zat die met hen wegreed.

Op grond van de verklaringen van de verdachte zelf en de getuige [getuige 1] , de in de
tijdlijn beschreven bevindingen, de verklaring van de getuige [getuige 2] en het signalement
dat zij heeft gegeven van de schutter - een en ander in onderlinge samenhang beschouwd -,
gaat het hof ervan uit dat [betrokkene 1] samen met een ander de diefstal heeft gepleegd
en dat hij degene is geweest die daarbij of daarna het slachtoffer in de borst heeft

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het eerste middel
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7.1.2

7.1.3

2.3.

geschoten, ten gevolge waarvan het slachtoffer is overleden.

Voor zover door de verdediging is betoogd dat de verklaring van de getuige [getuige 1] ,
wegens door de verhoorders uitgeoefende ongeoorloofde druk, niet voor het bewijs kan
worden gebezigd, overweegt het hof als volgt. Niet gebleken is dat de getuige [getuige 1]
door de politie ontoelaatbaar onder druk is gezet of dat haar verklaring onbetrouwbaar is,
nu deze steun vindt in andere bewijsmiddelen. Hetgeen de raadsman daartoe heeft
aangevoerd kan die conclusie niet schragen. Het hof verwerpt dan ook het verweer dat haar
verklaring bij de politie niet tot bewijs kan dienen.

Geen medeplegen

Naar het oordeel van het hof bevat het dossier geen bewijs dat de verdachte in bewuste en
nauwe samenwerking met een ander of anderen het slachtoffer van het leven heeft beroofd,
of daartoe een gezamenlijk plan heeft beraamd. De verdachte dient daarvan te worden
vrijgesproken.

Medeplichtigheid aan gekwalificeerde doodslag

De rol van de verdachte is niet louter behulpzaamheid achteraf geweest, in de vorm van het
vervoeren van [betrokkene 1] van de plaats van het misdrijf. Daaraan zijn ondersteunende
handelingen van de verdachte voorafgegaan, voor en ten tijde van het feit, te weten het
eerder op de dag afleggen van de plaats delict, de [a-straat] waar het slachtoffer woonde,
het ophalen van een medeverdachte en het vervolgens wachten op de terugkeer van beide
mannen. In hun totaliteit bezien zijn deze handelingen voldoende voor een
bewezenverklaring van medeplichtigheid aan gekwalificeerde doodslag.

Dat het opzet van de verdachte niet op dat delict was gericht, doet hier niet aan af. Voor een
bewezenverklaring van medeplichtigheid aan gekwalificeerde doodslag is slechts
noodzakelijk dat het misdrijf waarop het opzet van de medeplichtige wel was gericht,
voldoende verband houdt met het gronddelict. Daarvan is naar het oordeel van het hof
sprake, gelet op het volgende.

Uit de verklaring van [getuige 1] , waarin zij zegt dat de verdachte haar diezelfde avond
heeft verteld dat hij financiële problemen had en dat - toen " [betrokkene 1] " (het hof
begrijpt: [betrokkene 1] ) met de optie van rippen kwam - hem, verdachte, gevraagd is te
rijden, alsmede uit tapgesprekken achteraf die deze verklaring steunen, leidt het hof af dat
het opzet van de verdachte gericht is geweest op het behulpzaam zijn bij een ripdeal.
Daarmee heeft hij naar het oordeel van het hof de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij
behulpzaam zou zijn bij een diefstal waarbij (mogelijk fors) geweld zou worden toegepast,
met alle risico's van dien, nu de verdachte geacht mag worden te weten dat het rippen van
een partij cocaïne niet zachtzinnig gaat en dat daarbij weerstand kan worden verwacht, die,
wil er een succesvolle diefstal plaatsvinden, gebroken moet worden. Daarmee heeft de
verdachte het (voorwaardelijk) opzet gehad op medeplichtigheid aan diefstal met geweld de
dood ten gevolg hebbend, welk delict voldoende verband houdt met het gronddelict.
Veroordeling voor medeplichtigheid aan de zwaardere gekwalificeerde doodslag kan
derhalve volgen."

Ingeval het (voorwaardelijk) opzet van de medeplichtige niet (volledig) is gericht op het
gronddelict, moet het misdrijf waarop het opzet van de medeplichtige wel was gericht, voldoende
verband houden met het gronddelict. Of van een dergelijk verband sprake is, is afhankelijk van de
concrete omstandigheden van het geval. Een algemene regel daaromtrent laat zich dus
bezwaarlijk formuleren. Nochtans zal doorgaans kunnen worden aangenomen dat dit verband
bestaat indien het misdrijf waarop het (voorwaardelijk) opzet van de medeplichtige was gericht,
een onderdeel vormt van het gronddelict, zoals het geval is bij een misdrijf dat is begaan onder
strafverzwarende omstandigheden. Maar ook in andere gevallen, waarbij zowel de aard van het
gronddelict als de aard van de gedraging van de medeplichtige en de overige omstandigheden van
het geval van belang zijn, kan sprake zijn van een dergelijk verband. (Vgl. HR 22 maart 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BO4471, NJ 2011/342.)
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2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

Het Hof heeft blijkens zijn hiervoor onder 2.2.2 weergegeven overwegingen vastgesteld dat het
opzet van de verdachte gericht was op het behulpzaam zijn bij het rippen van een partij cocaïne
en dat daarmee diens opzet was gericht op het behulpzaam zijn bij "een diefstal waarbij (mogelijk
fors) geweld zou worden toegepast".

Het Hof heeft op grond daarvan vervolgens geoordeeld dat dit misdrijf in de hiervoor onder 2.3
bedoelde zin verband hield met de gekwalificeerde doodslag in de zin van art. 288 Sr. Dat oordeel
geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk.

In zoverre faalt het middel.

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.

Het middel klaagt dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM in de cassatiefase
is overschreden omdat de stukken te laat door het Hof zijn ingezonden.

Het middel is gegrond. Dit moet leiden tot vermindering van de aan de verdachte opgelegde
gevangenisstraf van drie jaren en negen maanden.

Nu de Hoge Raad geen 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 de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

vermindert deze in die zin dat deze drie jaren en zeven maanden beloopt;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I.
van de Griend en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 6 maart 2018.

3 Beoordeling van het tweede middel

4 Slotsom

5 Beslissing
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Conclusie

Nr. 16/03906
Zitting: 23 januari 2018 (bij vervroeging)

Mr. D.J.C. Aben
Conclusie inzake:
[verdachte]

1. Het gerechtshof te Amsterdam heeft bij arrest 8 juli 2016 de verdachte, met vrijspraak van het
onder 1 primair ten laste gelegde, ter zake van 1 subsidiair veroordeeld wegens ‘medeplichtigheid aan
doodslag, vergezeld en gevolgd van een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van
dat feit gemakkelijk te maken, en om, bij betrapping op heterdaad het bezit van het wederrechtelijk
verkregene te verzekeren’ en ter zake van 3 veroordeeld wegens ‘medeplegen van opzettelijk handelen in
strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod en opzettelijk handelen in strijd met
het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod’ tot een gevangenisstraf voor de duur van drie
jaren en negen maanden, met aftrek van voorarrest, en met niet-ontvankelijkverklaring van de
vordering van de benadeelde partij.

2. Namens de verdachte is beroep in cassatie ingesteld1 en heeft mr. J. Kuijper, advocaat te
Amsterdam, twee middelen van cassatie voorgesteld.

3. Het eerste middel klaagt (onder A) over de bewijsvoering van medeplichtigheid van gekwalificeerde
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doodslag, en (onder B) over de bewijsvoering van het Opiumwetdelict dat is begaan op 28 juni 2013.

4. Ik vang aan met de klacht onder A. Het hof heeft onder 1 subsidiair bewezen verklaard dat:

“[betrokkene 1] op 28 juni 2013 te Amsterdam opzettelijk [slachtoffer] van het leven heeft beroofd,
immers heeft [betrokkene 1] met dat opzet [slachtoffer] met een vuurwapen in de borst geschoten, ten
gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] op 3 juli 2013 is overleden, welke voren omschreven doodslag
werd gevolgd en vergezeld van een strafbaar feit, te weten diefstal van een hoeveelheid geld en verdovende
middelen en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit gemakkelijk te
maken en om, bij betrapping op heterdaad, het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren, bij
het plegen van welk misdrijf de verdachte op 28 juni 2013 te Amsterdam opzettelijk behulpzaam is geweest
door [betrokkene 1] in zijn, verdachtes, auto meermalen te vervoeren naar en/of langs de woning van
[slachtoffer] en een mededader van [betrokkene 1] op te halen en [betrokkene 1] in de buurt van de
woning van [slachtoffer] af te zetten en na de gekwalificeerde doodslag weer in te laten stappen en te
helpen vluchten;”

5. Het hof heeft deze bewezenverklaring toegelicht met de volgende bewijsoverwegingen:

“7.1.1 Gronddelict bij het onder 1 subsidiair ten laste gelegde

Op 28 juni 2013 heeft een schietpartij plaatsgevonden in de [a-straat], waarbij twee negroïde mannen
betrokken zijn geweest. Eén van hen heeft in de woning met een vuurwapen in de borst van het slachtoffer
geschoten. Er zijn twee identieke hulzen gevonden, vermoedelijk beide verschoten met een omgebouwd
semi-automatisch gas/alarmpistool kaliber 6,35 mm Browning, merk BBM, model 315 AUTO. Een aantal
dagen later is het slachtoffer ten gevolge van zijn verwonding overleden. De twee negroïde mannen zijn –
volgens verschillende getuigen ter plaatse – weggerend en haalden daarbij voorwerpen uit een oranje tas
die achterbleef en waarin (naar later bleek) cocaïne zat. Ook lieten zij geld vallen. Ze zijn in een BMW met
kenteken [AA-00-BB] gestapt waarin de verdachte [verdachte] zat die met hen wegreed.

Op grond van de verklaringen van de verdachte zelf en de getuige [getuige 1], de in de tijdlijn beschreven
bevindingen, de verklaring van de getuige [getuige 2] en het signalement dat zij heeft gegeven van de
schutter – een en ander in onderlinge samenhang beschouwd –, gaat het hof ervan uit dat [betrokkene 1]
samen met een ander de diefstal heeft gepleegd en dat hij degene is geweest die daarbij of daarna het
slachtoffer in de borst heeft geschoten, ten gevolge waarvan het slachtoffer is overleden.

Voor zover door de verdediging is betoogd dat de verklaring van de getuige [getuige 1], wegens door de
verhoorders uitgeoefende ongeoorloofde druk, niet voor het bewijs kan worden gebezigd, overweegt het hof
als volgt. Niet gebleken is dat de getuige [getuige 1] door de politie ontoelaatbaar onder druk is gezet of dat
haar verklaring onbetrouwbaar is, nu deze steun vindt in andere bewijsmiddelen. Hetgeen de raadsman
daartoe heeft aangevoerd kan die conclusie niet schragen. Het hof verwerpt dan ook het verweer dat haar
verklaring bij de politie niet tot bewijs kan dienen.

7.1.2 Geen medeplegen

Naar het oordeel van het hof bevat het dossier geen bewijs dat de verdachte in bewuste en nauwe
samenwerking met een ander of anderen het slachtoffer van het leven heeft beroofd, of daartoe een
gezamenlijk plan heeft beraamd. De verdachte dient daarvan te worden vrijgesproken.

7.1.3 Medeplichtigheid aan gekwalificeerde doodslag
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De rol van de verdachte is niet louter behulpzaamheid achteraf geweest, in de vorm van het vervoeren van
[betrokkene 1] van de plaats van het misdrijf. Daaraan zijn ondersteunende handelingen van de verdachte
voorafgegaan, voor en ten tijde van het feit, te weten het eerder op de dag afleggen van de plaats delict, de
[a-straat] waar het slachtoffer woonde, het ophalen van een medeverdachte en het vervolgens wachten op
de terugkeer van beide mannen. In hun totaliteit bezien zijn deze handelingen voldoende voor een
bewezenverklaring van medeplichtigheid aan gekwalificeerde doodslag.

Dat het opzet van de verdachte niet op dat delict was gericht, doet hier niet aan af. Voor een
bewezenverklaring van medeplichtigheid aan gekwalificeerde doodslag is slechts noodzakelijk dat het
misdrijf waarop het opzet van de medeplichtige wel was gericht, voldoende verband houdt met het
gronddelict. Daarvan is naar het oordeel van het hof sprake, gelet op het volgende.

Uit de verklaring van [getuige 1], waarin zij zegt dat de verdachte haar diezelfde avond heeft verteld dat hij
financiële problemen had en dat – toen “[betrokkene 1]” (het hof begrijpt: [betrokkene 1]) met de optie van
rippen kwam – hem, verdachte, gevraagd is te rijden, alsmede uit tapgesprekken achteraf die deze
verklaring steunen, leidt het hof af dat het opzet van de verdachte gericht is geweest op het behulpzaam
zijn bij een rip deal. Daarmee heeft hij naar het oordeel van het hof de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij
behulpzaam zou zijn bij een diefstal waarbij (mogelijk fors) geweld zou worden toegepast, met alle risico’s
van dien, nu de verdachte geacht mag worden te weten dat het rippen van een partij cocaïne niet
zachtzinnig gaat en dat daarbij weerstand kan worden verwacht, die, wil er een succesvolle diefstal
plaatsvinden, gebroken moet worden. Daarmee heeft de verdachte het (voorwaardelijk) opzet gehad op
medeplichtigheid aan diefstal met geweld de dood ten gevolg hebbend, welk delict voldoende verband houdt
met het gronddelict. Veroordeling voor medeplichtigheid aan de zwaardere gekwalificeerde doodslag kan
derhalve volgen.”

6. Blijkens de toelichting klaagt het middel over een gebrek in de bewijsvoering van het opzet van de
(medeplichtige) verdachte voor zover dat zou zijn gericht op het bewezen verklaarde gronddelict, te
weten gekwalificeerde doodslag.

7. Over dit onderwerp meer in het algemeen eerst het volgende.2 Voor strafbaarheid van
medeplichtigheid bij een misdrijf is vereist dat

(1) de verdachte van medeplichtigheid daadwerkelijk hulp heeft verleend, hetzij voorafgaand aan,
hetzij tijdens het plegen van het misdrijf, met andere woorden: dat de verdachte door zijn
behulpzaamheid dit misdrijf heeft bevorderd, terwijl

(2) het misdrijf zelf, een strafbare poging daartoe of strafbare voorbereiding daarvan moet zijn
gevolgd.

In deze eisen komt het accessoire karakter van medeplichtigheid tot uitdrukking: geen
medeplichtigheid bestaat zonder een door de verdachte gefaciliteerd misdrijf. Dat ondersteunde
misdrijf wordt in dit verband ook wel het ‘gronddelict’ genoemd.

8. Bovendien is van de zijde van de medeplichtige tweeledig opzet vereist, in beide gevallen ten
minste in voorwaardelijke vorm, namelijk

(1) opzet dat is gericht op het misdrijf (het gronddelict) dat hij ondersteunt, en

(2) opzet dat is gericht op die ondersteuning zelf.

De verdachte dient zich met andere woorden bewust te zijn van (de aanmerkelijke kans op) het
begaan van een bepaald misdrijf door de dader(s) ervan, alsook bewust te zijn (van de aanmerkelijke
kans) dat zijn handelingen dat misdrijf ondersteunen c.q. bevorderen. Geen vereiste voor
strafbaarheid van de zijde van de medeplichtige is voorafgaande kennis van de precieze wijze van
uitvoering van het gronddelict door de dader(s).3
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9. Het voorgaande laat open dat het opzet van de dader(s) van het gronddelict verder reikt dan
waarop het opzet van de medeplichtige was gericht. Over deze problematiek heeft de Hoge Raad bij
arrest van 27 juni 2017 nog het volgende overwogen:

“Voorop moet worden gesteld dat uit de art. 47, 48 en 49 Sr, gelezen in onderling verband en samenhang,
volgt dat enerzijds ten aanzien van de medeplichtige bij de bewezenverklaring en kwalificatie moet worden
uitgegaan van de door de dader verrichte handelingen, ook indien het opzet van de medeplichtige slechts
was gericht op een deel daarvan, en dat anderzijds het maximum van de aan de medeplichtige op te leggen
straf een derde minder bedraagt dan het maximum van de straf, gesteld op het misdrijf dat de
medeplichtige voor ogen stond. Het gaat bij de 'handelingen' van de dader in het bijzonder om het
desbetreffende gronddelict, met inbegrip van de bestanddelen daarvan. Daarbij sluit aan dat dat opzet van
de medeplichtige niet gericht behoeft te zijn op de precieze wijze waarop het gronddelict wordt begaan.
Ingeval het (voorwaardelijk) opzet van de medeplichtige niet (volledig) was gericht op het gronddelict, moet
het misdrijf waarop het opzet van de medeplichtige wel was gericht, voldoende verband houden met het
gronddelict. Of van een dergelijk verband sprake is, is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het
geval. Een algemene regel daaromtrent laat zich dus bezwaarlijk formuleren. Nochtans zal doorgaans
kunnen worden aangenomen dat dit verband bestaat indien het misdrijf waarop het (voorwaardelijk) opzet
van de medeplichtige was gericht, een onderdeel vormt van het gronddelict, zoals het geval is bij een
misdrijf dat is begaan onder strafverzwarende omstandigheden. Maar ook in andere gevallen, waarbij zowel
de aard van het gronddelict als de aard van de gedraging van de medeplichtige en de overige
omstandigheden van het geval van belang zijn, kan sprake zijn van een dergelijk verband.”4

10. Kortom, indien de verdachte het begaan van enig gronddelict welbewust heeft ondersteund, kan
die bijdrage alleen als medeplichtigheid worden gekwalificeerd wanneer er “voldoende verband”
bestaat tussen enerzijds het door de dader(s) begane gronddelict en anderzijds de toedracht die de
verdachte omtrent dat gronddelict voor ogen stond, zulks met inbegrip van de toedracht waarvan de
verdachte de aanmerkelijke kans op het plaatsvinden ervan welbewust heeft aanvaard. In de regel
mag het bedoelde ‘voldoende verband’ onder meer worden aangenomen indien het misdrijf waarop
verdachte’s opzet was gericht onderdeel is van het gronddelict, zoals ingeval dat misdrijf door de
dader(s) is begaan onder strafverzwarende omstandigheden die niet door de verdachte waren
voorzien.

11. Naar ik het oordeel van de Hoge Raad versta bestond er onder de omstandigheden die het hof
had vastgesteld in de casus van HR 27 juni 2017, nr. 1158, onvoldoende verband tussen de door de
medeplichtige voorziene oplichting met behulp van vals geld enerzijds en de door de daders begane
afpersing anderzijds, ofschoon zowel de oplichting als de afpersing strekten tot het verkrijgen van
diezelfde partij cocaïne van diezelfde beoogde slachtoffers. Wel doorstond de toets in cassatie het
oordeel van het hof dat er voldoende verband bestond tussen enerzijds de bedreiging met een mes
door de dader, waartoe de medeplichtige de dader een mes aanreikte, en anderzijds de poging tot
doodslag én de poging tot zware mishandeling die het resultaat waren van het steken met dat mes
door de dader in de rug van het ene en in het been van het andere slachtoffer.5 Bedreiging met enig
misdrijf houdt (doorgaans) ‘voldoende verband’ als hier bedoeld met de (poging tot) uitvoering van
dat misdrijf, aldus begrijp ik het oordeel van de Hoge Raad.

12. Terug naar de voorliggende zaak. De steller van het middel neemt tot uitgangspunt dat de
verdachte’s opzet was gericht op het opzettelijk behulpzaam zijn bij een zogeheten ‘ripdeal’, i.e.
volgens haar niets anders dan de diefstal van drugs. De gekwalificeerde doodslag waarin deze ripdeal
heeft geresulteerd houdt volgens de steller van het middel daarmee onvoldoende verband. Met name
komt het middel op tegen de overweging dat de verdachte “naar het oordeel van het hof de
aanmerkelijke kans [heeft] aanvaard dat hij behulpzaam zou zijn bij een diefstal waarbij (mogelijk fors)
geweld zou worden toegepast, met alle risico’s van dien, nu de verdachte geacht mag worden te weten dat
het rippen van een partij cocaïne niet zachtzinnig gaat en dat daarbij weerstand kan worden verwacht, die,
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wil er een succesvolle diefstal plaatsvinden, gebroken moet worden.” ‘De aanmerkelijke kans dat bij een
ripdeal (fors) geweld wordt toegepast’, kan echter niet gelden als feit van algemene bekendheid,
aldus betoogt de steller van het middel.

13. Met de steller van het middel neem ik aan dat de in het middel aangehaalde ‘aanmerkelijke kans
dat bij een ripdeal (fors) geweld wordt toegepast’, ofschoon dat niet met zoveel woorden tot
uitdrukking is gebracht, binnen de door het hof opgetuigde bewijsconstructie de rol vervult van ‘feit
van algemene bekendheid’, c.q. een bewijsrechtelijk daarmee op één lijn te stellen ‘algemene
ervaringsregel’. Tevens wil ik van de steller van het middel aannemen dat niet alle ripdeals (per
definitie) gepaard gaan met (fors) geweld. Dat is dan ook niet hetgeen het hof als feit van algemene
bekendheid heeft aangenomen. Het hof nam (slechts) tot uitgangspunt dat er bij ripdeals een
aanmerkelijke kans is op de toepassing van (fors) geweld, en het hof heeft ook toegelicht waarop dit
uitgangspunt is gestoeld. Of dit oordeel niet-onbegrijpelijk mag heten, is dus mede afhankelijk van de
betekenis en reikwijdte van het begrip ‘aanmerkelijke kans’.

14. Het is hier niet de plek om het debat over dit onderwerp nog eens dunnetjes over te doen.6 In z’n
algemeenheid komt het mij voor dat ’s hofs oordeel over de aanmerkelijke kans op geweld bij ripdeals
geenszins onbegrijpelijk is, zelfs nogal zuinigjes is uitgedrukt. Een ripdeal, volgens Van Dale ‘een
overval waarbij iemand van drugs wordt beroofd’, zal wellicht niet steeds, maar dan toch wel in een
zodanig groot aantal gevallen gepaard gaan met geweld (of bedreiging daarmee) dat degene die
welbewust deelneemt aan een ripdeal met dat geweld of die bedreiging ernstig rekening zal houden,
temeer wanneer die ripdeal (zoals in casu uit de bewijsmiddelen blijkt) plaatsvindt in een woning. De
mogelijkheid van slechts ‘ervandoor rennen’, waarover de steller van het middel vrijelijk speculeert, is
dan niet snel aan de orde.

15. Evenzeer niet-onbegrijpelijk acht ik ’s hofs oordeel dat de verdachte “de aanmerkelijke kans [heeft]
aanvaard dat hij behulpzaam zou zijn bij een diefstal waarbij (mogelijk fors) geweld zou worden toegepast”,
en dit bij gebrek aan door het hof vastgestelde contra-indicaties voor die aanvaarding. Kortom, naar
mijn inzicht kon het hof uit de bewijsmiddelen afleiden dat het (voorwaardelijk) opzet van de
verdachte was gericht op zijn eigen faciliterende rol bij een diefstal met geweld. De dodelijke afloop
daarvan komt als onbedoeld nevengevolg sowieso mede voor zijn rekening.

16. Vervolgens heeft het hof geoordeeld dat er voldoende verband bestaat tussen deze diefstal met
geweld en het door de dader begane gronddelict, dat is aangemerkt als gekwalificeerde doodslag.
Hoewel in cassatie bestreden, komt ook dat oordeel mij alleszins begrijpelijk voor. Het enige verschil
tussen de door de verdachte voorziene diefstal met geweld enerzijds en de gekwalificeerde doodslag
die daadwerkelijk door de dader is begaan anderzijds, is immers gelegen in het (voorwaardelijk) opzet
van de dader, dat zich bij diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbende niet, en bij de
gekwalificeerde doodslag wél uitstrekte tot de dood van het slachtoffer. ’s Hofs kwalificatie van
verdachte’s hulp, namelijk dat de verdachte als medeplichtige opzettelijk behulpzaam is geweest bij
een gekwalificeerde doodslag, acht ik dus niet getuigen van een onjuiste rechtsopvatting en evenmin
onbegrijpelijk.

17. Ten slotte de klacht dat het hof bij de strafbepaling ex artikel 49, vierde lid, Sr ten onrechte ervan
is uitgegaan dat het opzet van de verdachte was gericht op diefstal met geweld. Volgens de steller
van het middel had het hof bij de strafbepaling slechts mogen uitgaan van medeplichtigheid aan
diefstal.

18. Uit de voorgaande beschouwingen volgt reeds dat ook die klacht m.i. tot mislukken is gedoemd.7

19. Onderdeel A van het middel faalt.

20. Onderdeel B van het middel klaagt dat de bewijsvoering geen steun biedt voor het medeplegen
van het opzettelijk aanwezig hebben van cocaïne op 28 juni 2013, de dag waarop de hiervoor
bedoelde ripdeal plaatsvond.

269



21. Het hof heeft van het ten laste gelegde onder 3 bewezen verklaard dat:

“hij op 28 juni 2013 te Amsterdam tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk aanwezig heeft
gehad een hoeveelheid cocaïne en op 10 september 2013 te Amsterdam opzettelijk aanwezig heeft gehad
een hoeveelheid heroïne en cocaïne.”

22. In het bestreden arrest heeft het hof omtrent deze bewezenverklaring het volgende overwogen:

“Het hof acht het opzettelijke bezit van cocaïne en heroïne, te weten de op 10 september 2013 in de
woning van de verdachte aangetroffen drugs, bewezen. Tevens acht het hof bewezen het opzettelijke bezit
van een hoeveelheid cocaïne, te weten de op 28 juni 2013 buitgemaakte drugs. Het hof doet deze laatste
bewezenverklaring steunen op de verklaring van de getuige [getuige 3] en het aantreffen van de Albert
Heijn-tas met daarin cocaïne alsmede op de verklaring van [getuige 1] dat de verdachte haar had verteld dat
de jongens dope hadden laten vallen en hij drugs had gekregen voor zijn bijdrage.”

23. In de toelichting op het middel wordt betoogd dat in de aanvulling op het bestreden arrest onder
de rubriek “Ten aanzien van feit 3” geen bewijsmiddelen zijn opgenomen die steun geven aan de
bewezenverklaring van het ten laste gelegde Opiumwetdelict dat is begaan op 28 juni 2013.

24. Die klacht is op zichzelf juist. De bewijsmiddelen waarnaar het hof in zijn nadere bewijsoverweging
(hierboven aangehaald onder 21) verwijst zijn echter wel degelijk opgenomen in de rubriek “Ten
aanzien van feit 1 subsidiair”, met welk feit (i.e. de reeds besproken medeplichtigheid aan
gekwalificeerde doodslag) het Opiumwetdelict nauw verband houdt.8

25. Voor zover al wordt geklaagd over de redengevendheid van deze bewijsmiddelen mist de klacht
nadere toelichting.

26. Beide onderdelen van het middel falen.

27. Naar mijn inzicht falen de middelen zodanig evident dat het beroep zich leent voor toepassing van
art. 80a RO. In dat geval behoeft het tweede middel, dat klaagt over een overschrijding van de
redelijke termijn in cassatie, geen bespreking.

28. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoort te geven.

29. Deze conclusie strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van het beroep.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden,

n.d.

AG
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Bij akte van 15 september 2017 is dit cassatieberoep partieel, namelijk voor zover betreffende de
vrijspraak van het onder 1. primair ten laste gelegde, alsnog ingetrokken.

Zie onder veel meer: HR 2 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7932, NJ 2007/553.

HR 4 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC0780, NJ 2008/156.

HR 27 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1158, rov. 2.3. Onder verwijzing naar HR 22 maart 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BO4471, NJ 2011/342, m.nt. Schalken.

HR 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO4471, NJ 2011/342, m.nt. Schalken.

Zie voor de betekenis en reikwijdte van het begrip ‘aanmerkelijke kans’, beschouwd in een
rechtshistorische context, mijn exposé ‘Gif, het verkeer, hiv en de dood: voorwaardelijk opzet’, in G.J.M.
Corstens, Lord Mance e.a., 175 jaar Hoge Raad der Nederlanden. Bijdragen aan de samenleving, Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2014, p. 60-84.

Ten overvloede merk ik op dat indien de lijn van de klacht wordt doorgetrokken naar het opzet van
de verdachte waarvan de bewijsmiddelen volgens de steller van het middel blijk geven (i.e. hooguit
diefstal), die redenering uit het oog verliest dat de bewijsmiddelen uitwijzen dat de verdachte
behulpzaam was bij (aldus bezien en minst genomen) een ‘diefstal in vereniging’. Die is bedreigd met
zes jaren gevangenisstraf. Ook in dat geval valt de opgelegde staf binnen het maximum waarin art.
49, vierde lid, Sr voorziet.

De verklaring van [getuige 3] betreft bewijsmiddel nr. 7; de verklaring van de getuige [getuige 1]
betreft bewijsmiddel 16, terwijl de Albert Heijn-tas (mede) onderwerp is van de bewijsmiddelen 9, 10
en 11.
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2.2.1.

2.1.

de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren op [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1987.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R.J. Baumgardt, advocaat te
Rotterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2. Beoordeling van het derde middel

Het middel klaagt dat uit de door het Hof gebezigde bewijsvoering niet kan worden afgeleid dat
de verdachte de moord op [slachtoffer 1] opzettelijk heeft uitgelokt, zoals onder 1 is
bewezenverklaard.

Ten laste van de verdachte is onder 1 en 2 bewezenverklaard:

"1. dat [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] in de nacht van 23 op 24 januari 2014 op
het eiland Bonaire (aan de [a-straat] ), tezamen en in vereniging opzettelijk en met
voorbedachten rade [slachtoffer 1] van het leven hebben beroofd door na kalm beraad en
rustig overleg,

- met een revolver kogels op hem af te vuren, en

- (vervolgens) met een mes hem in de keel of hals te snijden tengevolge waarvan
[slachtoffer 1] is komen te overlijden;

welk feit, hij, verdachte, in de periode van 1 december 2013 tot en met 23 januari 2014 op
het eiland Bonaire opzettelijk heeft uitgelokt door bedreiging,

• door tegen [medeverdachte 3] - die vanwege een schuld door een drugstransactie al
verplicht was voor verdachte te werken om zo die schuld terug te betalen en nadat hij,
verdachte, had vernomen van [medeverdachte 3] dat zij ( [medeverdachte 3] en
[medeverdachte 1] ) niet betaald hadden gekregen bij een drugstransactie met [slachtoffer
2] - te zeggen, dat zij ( [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] ) zaken hadden gedaan
met [slachtoffer 2] , en dat [slachtoffer 2] de vijand is van verdachte en dat er vandaag wat
zou gaan gebeuren en dat hij (verdachte) de kop van [medeverdachte 3] of die van
[slachtoffer 2] eraf zou gaan trekken; en

• door tegen die [medeverdachte 3] te zeggen, dat er een ontmoeting geregeld moest
worden met [slachtoffer 2] .

2. dat [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] in de nacht van 23 op 24 januari 2014 op
het eiland Bonaire, tezamen en in vereniging opzettelijk en met voorbedachten rade
[slachtoffer 2] van het leven hebben beroofd door na kalm beraad en rustig overleg, met een
revolver één kogel op hem af te vuren, ten gevolge waarvan [slachtoffer 2] is komen te
overlijden;

welk feit, hij, verdachte, in de periode van 1 december 2013 tot en met 23 januari 2014 op
het eiland Bonaire opzettelijk heeft uitgelokt door bedreiging

• door tegen [medeverdachte 3] - die vanwege een schuld door een drugstransactie al
verplicht was voor verdachte te werken om zo die schuld terug te betalen en nadat hij,
verdachte, had vernomen van [medeverdachte 3] dat zij ( [medeverdachte 3] en
[medeverdachte 1] ) niet betaald hadden gekregen bij een drugstransactie met [slachtoffer
2] - te zeggen, dat zij ( [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] ) zaken hadden gedaan

1 Geding in cassatie
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2.2.2.

2.2.3.

met [slachtoffer 2] , en dat [slachtoffer 2] de vijand is van verdachte en dat er vandaag wat
zou gaan gebeuren en dat hij (verdachte) de kop van [medeverdachte 3] of die van
[slachtoffer 2] eraf zou gaan trekken; en

• door tegen die [medeverdachte 3] te zeggen, dat er een ontmoeting geregeld moest
worden met [slachtoffer 2] ."

Deze bewezenverklaring steunt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang,
op de volgende bewijsmiddelen:

"43. De verklaring van medeverdachte [medeverdachte 3] , opgenomen in VD 2-15, p. 7 e.v.,
voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[verdachte] heeft me in januari 2014 drie kilo cocaïne gegeven. Ik moest [verdachte] 7000
usd betalen per kilo cocaïne. [verdachte] vroeg aan mij hoe ik zou gaan betalen als ik de
drugs kwijt zou raken. Kom je in de drugswereld je afspraken niet na, dan betaal je met je
leven zei hij me. [medeverdachte 1] wist van de drie kilo cocaïne af, ik doe niks zonder
overleg met hem. [medeverdachte 1] zou op pad gaan om te kijken of er mensen waren die
de cocaïne wilden afnemen van ons. [medeverdachte 1] had een afspraak met [slachtoffer 1]
, die wilde cocaïne van ons afnemen en hij zou ook cocaïne voor ons kunnen verkopen. Ik
heb 800 gram cocaïne aan [slachtoffer 1] gegeven. Ik had op dat moment nog niets aan
[verdachte] betaald. [slachtoffer 1] vertelde mij dat er een probleem was ontstaan doordat
[slachtoffer 2] een deal had gemaakt die niet goed was gelopen. De drugs was verdwenen
of afgepakt. [slachtoffer 2] had de deal laten mislukken. [medeverdachte 1] was ook op de
hoogte van dit probleem. Ik heb [verdachte] op 23 januari 2014 op de hoogte gesteld van
het probleem en dat het om [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] ging. Toen [verdachte] de naam
[slachtoffer 2] hoorde werd hij razend. Toen begon [verdachte] mij te bedreigen met de
dood. Hij zei dat ik de prijs ervoor zou betalen. Hij noemde mij een verrader. Hij zei dat ik
zaken deed met zijn vijand. Hij zei mij dat er vandaag wat zou gaan gebeuren. Hij zei tegen
mij dat hij mijn kop of die van [slachtoffer 2] eraf ging trekken. [slachtoffer 2] vertelde mij die
dag dat hij geript was en niet kon betalen. [medeverdachte 1] zat bij dit gesprek. Die middag
heb ik nog een ontmoeting gehad met [verdachte] . Ik moest hem volgen en naar de
achterzijde van een woning gaan. [verdachte] begon mij te bedreigen. [verdachte] zei tegen
mij dat ik er voor moest zorgen dat de ontmoeting die avond plaats zou vinden. Ik heb zowel
telefonisch contact gehad met [slachtoffer 2] als met [verdachte] . Daarna zijn
[medeverdachte 1] en ik naar Terras 2001 gegaan om [verdachte] te ontmoeten.

44. De verklaring van medeverdachte [medeverdachte 3] , opgenomen in VD 2-16, p. 3 e.v.,
voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[medeverdachte 1] en ik hadden het erover gehad dat we iets mee moesten nemen.
[medeverdachte 1] pakte een messenfoedraal uit de keuken. Ik pakte daar een mes uit. Het
is hetzelfde mes dat jullie mij eerder hebben getoond met het bloed van [slachtoffer 1] erop.
[medeverdachte 1] en ik zijn naar Terras 2001 gereden. Daar sprak ik [verdachte] . Ik heb
hem gezegd dat ik de jongens zou gaan bellen, ik bedoelde [slachtoffer 2] . Ik heb tegen
[verdachte] gezegd dat ik [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] naar een plekje zou brengen waar
niet zoveel mensen zouden zijn. Het probleem is begonnen toen de drugs bij [slachtoffer 1]
zijn beland. Het ging om 800 gram cocaïne. Het probleem is groter geworden toen
[verdachte] er achter kwam dat ik indirect drugs aan het handelen was met een persoon, die
een grote vijand van hem was. En dat [verdachte] hem wilde doden. Dit zeg ik, want op de
wijze waarop [verdachte] over het probleem sprak en de manier waarop hij op het probleem
reageerde, maakte ik op dat dit zijn bedoeling was. Als ik niet had meegewerkt aan de
ontmoeting, dan was ik denk ik vermoord door [verdachte] . En ik denk dat [verdachte] dan
evengoed naar [slachtoffer 2] toe was gegaan, want hij was woedend toen hij vernam dat
[slachtoffer 2] bij het probleem betrokken was."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring van het onder 1 en 2 tenlastegelegde
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voorts het volgende overwogen:

"Bewijsoverwegingen

1. Het doden van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en het medeplegen

Uit voormelde bewijsmiddelen blijkt dat de medeverdachte [medeverdachte 1] (hierna:
[medeverdachte 1] ) en de medeverdachte [medeverdachte 3] (hierna: [medeverdachte 3] )
een ontmoeting hebben georganiseerd met [slachtoffer 2] bij de dam. Ten behoeve van die
ontmoeting heeft [medeverdachte 3] een mes meegenomen uit de woning van
[medeverdachte 1] . Samen zijn zij vertrokken naar de dam. [slachtoffer 2] is daar ook
verschenen, samen met [slachtoffer 1] . Zij kwamen met de auto van [slachtoffer 1] .

[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] waren als enigen aanwezig bij de dam toen de
slachtoffers daar werden beschoten met een revolver. De schietpartij heeft plaatsgevonden
om even voor 0:05 uur. Door getuigen zijn drie schoten gehoord. [slachtoffer 2] is overleden
als gevolg van één kogel die hem van onder de kin schuin door het hoofd is geschoten van
linksonder naar rechtsboven. Bij gebreke aan enig bloedspoor van [slachtoffer 2] op de dam,
alsmede het feit dat onder zijn hals een (deel van een) kogel werd aangetroffen, moet het
ervoor gehouden worden dat hij zich ten tijde van het schot in zijn hoofd in de auto van
[slachtoffer 1] bevond. [slachtoffer 1] is beschoten met twee kogels, één in de rug en één in
de zij. Beide slachtoffers zijn beschoten met dezelfde revolver. Korte tijd na de schietpartij is
vervolgens gezien dat [medeverdachte 3] is uitgestapt uit de auto van [medeverdachte 1] ,
op de plek waar [slachtoffer 1] de keel is doorgesneden met het door [medeverdachte 3]
weggenomen mes uit het messenfoedraal van [medeverdachte 1] . In de plas met bloed van
[slachtoffer 1] werd een stukje van een van de beschermkapjes van de messenset van
[medeverdachte 1] aangetroffen. [medeverdachte 1] reed na de schietpartij weg in de auto
van [slachtoffer 1] met het lijk van [slachtoffer 2] in de auto en [medeverdachte 3] reed,
nadat hij weer was ingestapt, weg in de jeep van [medeverdachte 1] . Het lijk van
[slachtoffer 1] is blijven liggen bij de dam. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] hebben
de auto van [slachtoffer 1] , met daarin het lijk van [slachtoffer 2] , die nacht naar Arawak
gebracht. Daarna hebben [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] het lijk van [slachtoffer
1] van de kleding ontdaan en in het water nabij de dam gelegd. [medeverdachte 1] en
[medeverdachte 3] zijn vervolgens teruggegaan naar Arawak en hebben daar de auto van
[slachtoffer 1] , met daarin het lijk van [slachtoffer 2] , in brand gestoken.

Het Hof acht deze feiten en omstandigheden, in onderling verband en in samenhang bezien
met de verdere inhoud van de bewijsmiddelen, redengevend voor het bewijs dat
[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] als medeplegers kunnen worden aangemerkt van
de opzettelijke levensberoving van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] . Nu vast staat dat zij
deze feiten in nauwe en bewuste samenwerking hebben gepleegd, kan in het midden blijven
wie van hen de schoten met de revolver heeft gelost.

2. Uitlokking en voorbedachte raad

Het Hof ziet zich vervolgens gesteld voor de vraag of de verdachte [medeverdachte 3] en
[medeverdachte 1] heeft uitgelokt tot het plegen van voornoemde feiten en, daarmee
samenhangend, de vraag of [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] hebben gehandeld
met voorbedachte raad.

Van uitlokking is sprake als de uitlokker een ander heeft aangezet tot het begaan van een
strafbaar feit, waarvoor de uitgelokte zelf kan worden gestraft. Voor een bewezenverklaring
van uitlokking is vereist dat bewezen wordt (i) dat de uitlokker zowel opzet heeft gehad op
de uitlokking als op het delict waartoe de ander is aangezet en (ii) dat de uitlokker de ander
heeft doen besluiten - dus bij die ander het wilsbesluit heeft opgewekt - het delict te plegen,
(iii) dat de uitlokker daartoe gebruik heeft gemaakt van een van de in de wet genoemde
uitlokkingsmiddelen en (iv) dat het uitgelokte delict is gevolgd.

Voor voorbedachte raad is noodzakelijk dat [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] zich
gedurende enige tijd hebben kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit en zij
niet hebben gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, zodat zij de gelegenheid
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hebben gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van hun voorgenomen daad
en zich daarvan rekenschap te geven.

Feiten

Op grond van de gebezigde bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien,
stelt het Hof de volgende feiten vast.

de organisatie

De verdachte en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] opereerden in de drugswereld. In
de organisatie waarin zij werkzaam waren, bekleedde de verdachte een positie hoger in
rang dan [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] . De verdachte trad daarbij op als
"Maton" voor weer een hogere drugsbaas op Bonaire, genaamd [betrokkene 1] .
[medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] stonden in het krijt bij deze hogere drugsbaas en
moesten in dat verband drugsgerelateerde klussen verrichten om hun schuld aan hem af te
lossen. De verdachte zag daarop toe.

het incident

Op 23 januari 2014 werd de verdachte door [medeverdachte 3] in kennis gesteld van het feit
dat zich een incident had voorgedaan; hij en [medeverdachte 1] waren een hoeveelheid
cocaïne kwijtgeraakt. De verdachte werd razend toen hij van [medeverdachte 3] vernam dat
de cocaïne was kwijtgeraakt door deze te verhandelen via [slachtoffer 2] , zijn vijand.

[medeverdachte 3] werd hiervoor persoonlijk verantwoordelijk gehouden door de verdachte.
[medeverdachte 3] zou de prijs hiervoor betalen, zo maakte de verdachte [medeverdachte
3] duidelijk. Hij zou wel merken wat er met hem zou gebeuren. In de drugswereld wordt voor
het niet nakomen van afspraken betaald met de dood, had de verdachte hem al eerder
duidelijk gemaakt. De verdachte gaf hem te kennen dat er nog die dag wat zou gaan
gebeuren, in die zin dat "hij ofwel de kop van [slachtoffer 2] , ofwel de kop van
[medeverdachte 3] eraf zou trekken". [medeverdachte 3] werd te verstaan gegeven dat hij
nog diezelfde dag een ontmoeting moest regelen met [slachtoffer 2] . De verdachte zei hem
tevens uitdrukkelijk dat hij geen geld terug wilde van [slachtoffer 2] , maar dat hij wraak
wilde. Voor [medeverdachte 3] werd duidelijk dat de verdachte [slachtoffer 2] dood wilde
hebben. Dit bleek voor [medeverdachte 3] uit de wijze waarop de verdachte over het
gerezen probleem sprak. [medeverdachte 3] werd door de verdachte die dag met de dood
bedreigd. Zou [medeverdachte 3] de ontmoeting met [slachtoffer 2] niet regelen, dan zou hij
mogelijk zelf die avond het leven verliezen. [medeverdachte 3] was bang dat hij en
[medeverdachte 1] die avond nog vermoord zouden worden als hij de ontmoeting met
[slachtoffer 2] niet zou regelen.

de ontmoeting

[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] , die altijd alles met elkaar bespraken, besloten de
ontmoeting met [slachtoffer 2] te organiseren. Zij hebben daartoe [slachtoffer 2] eerder die
dag bij zijn huis opgezocht. Dezelfde middag heeft [medeverdachte 3] ook telefonisch
contact gehad met [slachtoffer 2] . Daarna stelde hij de verdachte in kennis van hetgeen hij
met [slachtoffer 2] had afgesproken. In de avonduren hebben [medeverdachte 3] en
[medeverdachte 1] de verdachte ontmoet in Terras 2001 en daar met de verdachte in
persoon gesproken over de aanstaande ontmoeting. Toen zij [slachtoffer 2] telefonisch
hadden weten te bereiken, zijn zij onmiddellijk vertrokken onder de mededeling dat de
verdachte alles verder in hun handen moest laten die avond. De ontmoeting met [slachtoffer
2] , vergezeld van [slachtoffer 1] , vond vervolgens omstreeks middernacht plaats op de
dam, een door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] uitgekozen stille plek. De
ontmoeting met [slachtoffer 2] had een verloop zoals hiervoor is omschreven. Het lijk van
[slachtoffer 1] werd op de dam achtergelaten. Het lijk van [slachtoffer 2] werd meegenomen,
liggend in de auto van [slachtoffer 1] op de bijrijdersplek naast [medeverdachte 1] .
[medeverdachte 3] reed in de witte jeep van [medeverdachte 1] achter hem aan.

telefonisch contact
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Voorafgaand aan, tijdens en direct na de schietpartij hadden [medeverdachte 1] en
[medeverdachte 3] achtmaal telefonisch contact met de verdachte. De verdachte bevond zich
toen in Terras 2001. De verbindingsduur van deze contacten varieerde van 9 tot 37
seconden, waarvan zesmaal sprake was van een contact langer dan 15 seconden.

tonen van het lijk van [slachtoffer 2]

[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] reden na de schietpartij rechtstreeks van de dam
naar Terras 2001, gelegen aan de Kaya Korona, alwaar de verdachte zich nog steeds
bevond in gezelschap van [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2] ).

[medeverdachte 3] gebaarde vanuit het geopende autoraam van de witte jeep naar de
verdachte dat alles klaar was en riep hem toe dat hij moest komen kijken. De verdachte reed
hierop meteen, samen met [betrokkene 2] , achter hen aan. Even verderop, bij Mentor, is de
verdachte uitgestapt en naar de auto van [slachtoffer 1] gelopen alwaar hem door
[medeverdachte 1] het lijk van [slachtoffer 2] werd getoond. Tegen [betrokkene 2] zei de
verdachte daarna dat er "zeker zeker" iemand in de auto lag en dat hij ( [betrokkene 2] )
zich rustig moest houden, immers "hij zat er niet in", "hij wist van niks" en "hij was toch niet
betrokken". Toen [betrokkene 2] en de verdachte terug reden naar Terras 2001, belde
[medeverdachte 3] of [medeverdachte 1] naar de verdachte met de mededeling dat er nog
een persoon in de dam lag die opgeruimd moest worden.

[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] staken die nacht de auto van [slachtoffer 1] met
daarin het lijk van [slachtoffer 2] bij Arawak in brand en ontdeden het lijk van [slachtoffer 1]
van de kleding, gooiden die weg, en legden dit lijk verderop in het water nabij de dam.

Overwegingen

Uit het voorgaande volgt naar het oordeel van het Hof dat de door de verdachte
afgedwongen "ontmoeting" van [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] met [slachtoffer 2]
maar één oogmerk had, namelijk dat [slachtoffer 2] door hen gedood zou worden. Dit volgt
in de eerste plaats uit de uitlatingen van de verdachte. [medeverdachte 3] was duidelijk
gemaakt dat er die avond nog met een leven betaald moest worden: met dat van hem of dat
van [slachtoffer 2] . Het "ontmoeten" van [slachtoffer 2] was daarmee voor [medeverdachte
3] en [medeverdachte 1] , die hoe dan ook reeds uit hoofde van een drugsschuld gehouden
waren opdrachten van de verdachte uit te voeren, de enige "oplossing" voor het ontstane
"probleem". Zouden zij dat niet doen, dan zouden zij dat mogelijk diezelfde avond nog met
de dood bekopen. Als gevolg hiervan hebben zij besloten om de hen opgedragen
ontmoeting tussen hen en [slachtoffer 2] , waarvan de bedoeling hen op voorhand duidelijk
was gemaakt, daadwerkelijk te organiseren.

Dat de ontmoeting bedoeld was om [slachtoffer 2] te doden en dat het oogmerk van de
verdachte hierop was gericht, volgt uit de omstandigheden waaronder en de wijze waarop
[slachtoffer 2] om het leven is gebracht, het voortdurend telefonisch contact van
[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] met de verdachte en de daarna met het lijk van
[slachtoffer 2] gepleegde handelingen. Het Hof overweegt in dit verband het volgende.

[slachtoffer 2] werd door [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] naar de dam, een door
hen gekozen afgelegen en stille plek, geleid. Hij verscheen daar samen met [slachtoffer 1] .
Dat sprake is geweest van ruzie, geschreeuw, een vechtpartij of van een anderszins
onrustige gang van zaken valt uit de verklaringen van de aldaar in de buurt aanwezige
getuigen niet op te maken. In totaal zijn drie, achter elkaar afgevuurde, schoten gehoord.
Zittend op de bijrijdersplaats in de auto van [slachtoffer 1] werd [slachtoffer 2] met één
kogel dood geschoten. Deze kogel is hem van onder de kin, schuin van linksonder naar
rechtsboven, door zijn hoofd geschoten. Een dergelijk doelgericht schot duidt op de
tenuitvoerlegging van een voorgenomen liquidatie, waarbij het slachtoffer volledig moet zijn
verrast. De andere twee schoten raakten de, naar moet worden aangenomen,
wegvluchtende [slachtoffer 1] in zijn rug. Daarna werd zijn halsslagader nog doorgesneden.
Vlak voor, tijdens en direct na het doden van de slachtoffers heeft de verdachte nauw
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2.3.

2.4.

telefonisch contact onderhouden met [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] . De
verdachte bevond zich toen in Terras 2001. Vrijwel onmiddellijk na de dodelijke schoten -
getuige [getuige 1] spreekt over binnen vijf seconden - zijn [medeverdachte 3] en
[medeverdachte 1] weer vertrokken. Het lijk van [slachtoffer 2] werd door hen meegenomen
naar Terras 2001. Terras 2001 is gelegen aan de Kaya Korona.

(...)

Het Hof acht voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en in samenhang
met de verdere inhoud van de bewijsmiddelen beschouwd, redengevend voor het bewijs dat
[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] bij het doden van zowel [slachtoffer 2] als
[slachtoffer 1] hebben gehandeld conform een tevoren door hen genomen besluit om hen om
het leven te brengen. Tussen het moment waarop de ontmoeting met de beide slachtoffers
werd gepland teneinde hen te doden en voltrekking daarvan hebben zij zich in voldoende
mate kunnen beraden op hun besluit. Zij hebben in de tussenliggende tijd ruimschoots de
gelegenheid gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van hun voorgenomen
daad en zich daarvan rekenschap te geven. Derhalve is ten aanzien van beide slachtoffers
sprake van voorbedachte raad. Contra-indicaties zijn niet aannemelijk geworden.

Het Hof acht voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en in samenhang
met de verdere inhoud van de bewijsmiddelen beschouwd, tevens redengevend voor het
bewijs dat de verdachte zowel opzet erop heeft gehad dat [medeverdachte 3] [slachtoffer 2]
zou vermoorden als opzet erop dat [medeverdachte 3] daartoe zou worden aangezet door
de bedreigingen die de verdachte jegens hem heeft geuit. Nu de verdachte wist dat
[medeverdachte 3] samen met [medeverdachte 1] naar de plek van de "ontmoeting" zou
gaan, heeft hij tevens opzet erop gehad dat deze met [medeverdachte 3] de moord op
[slachtoffer 2] zou medeplegen, eveneens daartoe aangezet door de bedreigingen die de
verdachte jegens [medeverdachte 3] heeft geuit. Verder volgt uit bewijsmiddel 45 (De Hoge
Raad leest: 44) dat [medeverdachte 3] tegen de verdachte heeft gezegd dat hij [slachtoffer
2] en [slachtoffer 1] naar een plekje zou brengen waar niet zo veel mensen zouden zijn. Nu
het oogmerk was om [slachtoffer 2] te vermoorden en de kans aanmerkelijk is te achten dat
[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] niet zouden willen dat er een getuige van de
moord zou zijn, moet worden aangenomen dat de verdachte willens en wetens de
aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] ook
[slachtoffer 1] zouden vermoorden, daartoe aangezet door de bedreigingen van de
verdachte, zodat er sprake is van voorwaardelijk opzet op de uitlokking van de moord op
[slachtoffer 1] .

(...)

Conclusie

Op grond van al het voorgaande acht het Hof, bij gebreke van een redelijke, voornoemde
redengevendheid ontzenuwende, verklaring van de verdachte, wettig en overtuigend
bewezen dat de verdachte de onder feit 1 subsidiair en feit 2 subsidiair tenlastegelegde
uitlokking van medeplegen van moord heeft begaan."

Het Hof heeft in de eerste plaats geoordeeld dat verdachtes opzet erop was gericht dat
[slachtoffer 2] zou worden vermoord. Voorts heeft het Hof onder meer vastgesteld dat de
verdachte wist dat niet alleen [slachtoffer 2] maar ook [slachtoffer 1] bij de daartoe door de
uitvoerders van de moord geplande ontmoeting aanwezig zou zijn en heeft het - niet
onbegrijpelijk - geoordeeld dat de kans aanmerkelijk was te achten dat zij [slachtoffer 1] niet als
getuige wilden van hun moord op [slachtoffer 2] en dat zij daarom ook [slachtoffer 1] zouden
vermoorden, daartoe aangezet door de bedreigingen van de verdachte, welke kans door de
verdachte is aanvaard. Dat oordeel is gelet op hetgeen het Hof heeft vastgesteld met betrekking
tot de aanleiding voor het uitlokken van de moord op [slachtoffer 2] - het kwijtraken van een partij
cocaïne - niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.
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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.

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.
van de Griend en M.T. Boerlage, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 14 november 2017.

3 Beoordeling van de overige middelen

4 Beslissing
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Antilliaanse zaak. Uitlokking van medeplegen van dubbele moord op A en B in
drugsmilieu van Bonaire. Voorwaardelijk opzet op uitlokking van moord op B? Hof
heeft geoordeeld dat verdachtes opzet erop was gericht dat A zou worden
vermoord. Hof heeft o.m. vastgesteld dat verdachte wist dat niet alleen A maar ook
B bij de daartoe door de uitvoerders van de moord geplande ontmoeting aanwezig
zou zijn en heeft - niet onbegrijpelijk - geoordeeld dat de kans aanmerkelijk was te
achten dat zij B niet als getuige wilden van hun moord op A en dat zij daarom ook
B zouden vermoorden, daartoe aangezet door de bedreigingen van verdachte,
welke kans door verdachte is aanvaard. Dat oordeel is gelet op hetgeen het Hof
heeft vastgesteld m.b.t. de aanleiding voor het uitlokken van de moord op A - het
kwijtraken van een partij cocaïne - niet onbegrijpelijk. Samenhang met 16/04061
en 16/05757.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 16/04071 A
Zitting: 26 september 2017
(bij vervroeging)

Mr. T.N.B.M. Spronken
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij vonnis van 28 juli 2016 door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba wegens 1 en 2 telkens “opzettelijke
uitlokking van medeplegen van moord door bedreiging” veroordeeld tot een gevangenisstraf van
26 jaren met aftrek van voorarrest. Het Gemeenschappelijk Hof heeft de vorderingen van twee
benadeelde partijen toegewezen en twee schadevergoedingsmaatregelen opgelegd.

2.  De zaak hangt samen met de zaken tegen de medeverdachten [medeverdachte 3] (nr. 16/04061)
en [medeverdachte 1] (nr. 16/05757) waarin ik vandaag ook concludeer.

3.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. R.J. Baumgardt, advocaat te Spijkenisse,
heeft drie middelen van cassatie voorgesteld.

4.  Deze zaak gaat, zo blijkt uit de vaststellingen van het hof, om een dubbele moord in het
drugsmilieu van Bonaire. Slachtoffers zijn [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] . Het hof heeft bewezen
geacht dat [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] (roepnaam [medeverdachte 1] ) hen om het
leven hebben gebracht en dat de verdachte de moorden heeft uitgelokt. Het eerste middel klaagt
dat het hof de grondslag van de tenlastelegging heeft verlaten. Het tweede middel bevat de klacht
dat het hof kennelijk leugenachtige verklaringen van de medeverdachten voor het bewijs heeft
gebruikt. Het derde middel klaagt over het bewijs dat de verdachte voorwaardelijk opzet had op
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het uitlokken van de moord op [slachtoffer 1] . Voordat ik overga tot de bespreking van de
middelen geef ik de bewezenverklaringen en de relevante bewijsoverwegingen van het hof weer.

5.  Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard:

“Feit 1 subsidiair:

dat [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] in de nacht van 23 op 24 januari 2014 op het eiland
Bonaire (aan de [a-straat] ) tezamen en in vereniging opzettelijk en met voorbedachten rade
[slachtoffer 1] van het leven hebben beroofd door na kalm beraad en rustig overleg,

- met een revolver kogels op hem af te vuren, en

- (vervolgens) met een mes hem in de keel of hals te snijden

tengevolge waarvan [slachtoffer 1] is komen te overlijden;

welk feit, hij, verdachte, in de periode van 1 december 2013 tot en met 23 januari 2014 op het eiland
Bonaire opzettelijk heeft uitgelokt door bedreiging,

• door tegen [medeverdachte 3] - die vanwege een schuld door een drugstransactie al verplicht was
voor verdachte te werken om zo die schuld terug te betalen en nadat hij, verdachte, had vernomen
van [medeverdachte 3] dat zij ([medeverdachte 3] en [medeverdachte 1]) niet betaald hadden
gekregen bij een drugstransactie met [slachtoffer 2] - te zeggen, dat zij ([medeverdachte 3] en
[medeverdachte 1]) zaken hadden gedaan met [slachtoffer 2], en dat [slachtoffer 2] de vijand is van
verdachte en dat er vandaag wat zou gaan gebeuren en dat hij (verdachte) de kop van
[medeverdachte 3] of die van [slachtoffer 2] eraf zou gaan trekken; en

• door tegen die [medeverdachte 3] te zeggen, dat er een ontmoeting geregeld moest worden met
[slachtoffer 2].

Feit 2 subsidiair:

dat [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] in de nacht van 23 op 24 januari 2014 op het eiland
Bonaire tezamen en in vereniging opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer 2] van het leven
hebben beroofd door na kalm beraad en rustig overleg met een revolver één kogel op hem af te
vuren, ten gevolge waarvan [slachtoffer 2] is komen te overlijden;

welk feit, hij, verdachte, in de periode van 1 december 2013 tot en met 23 januari 2014 op het eiland
Bonaire opzettelijk heeft uitgelokt door bedreiging

• door tegen [medeverdachte 3] - die vanwege een schuld door een drugstransactie al verplicht was
voor verdachte te werken om zo die schuld terug te betalen en nadat hij, verdachte, had vernomen
van [medeverdachte 3] dat zij ([medeverdachte 3] en [medeverdachte 1]) niet betaald hadden
gekregen bij een drugstransactie met [slachtoffer 2] - te zeggen, dat zij ([medeverdachte 3] en
[medeverdachte 1]) zaken hadden gedaan met [slachtoffer 2], en dat [slachtoffer 2] de vijand is van
verdachte en dat er vandaag wat zou gaan gebeuren en dat hij (verdachte) de kop van
[medeverdachte 3] of die van [slachtoffer 2] eraf zou gaan trekken en

• door tegen die [medeverdachte 3] te zeggen, dat er een ontmoeting geregeld moest worden met
[slachtoffer 2].”

6. Het hof heeft in de bestreden uitspraak de gebezigde bewijsmiddelen weergegeven en aansluitend
onder “Bewijsoverwegingen” onder meer het volgende overwogen:1

“1. Het doden van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] en het medeplegen

Uit voormelde bewijsmiddelen blijkt dat de medeverdachte [medeverdachte 1] (hierna:
[medeverdachte 1]) en de medeverdachte [medeverdachte 3] (hierna: [medeverdachte 3]) een
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ontmoeting hebben georganiseerd met [slachtoffer 2] bij de dam. Ten behoeve van die ontmoeting
heeft [medeverdachte 3] een mes meegenomen uit de woning van [medeverdachte 1]. Samen zijn zij
vertrokken naar de dam. [slachtoffer 2] is daar ook verschenen, samen met [slachtoffer 1] . Zij
kwamen met de auto van [slachtoffer 1] . [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] waren als enigen
aanwezig bij de dam toen de slachtoffers daar werden beschoten met een revolver. De schietpartij
heeft plaatsgevonden om even voor 0:05 uur. Door getuigen zijn drie schoten gehoord. [slachtoffer 2]
is overleden als gevolg van één kogel die hem van onder de kin schuin door het hoofd is geschoten
van linksonder naar rechtsboven. Bij gebreke aan enig bloedspoor van [slachtoffer 2] op de dam,
alsmede het feit dat onder zijn hals een (deel van een) kogel werd aangetroffen, moet het ervoor
gehouden worden dat hij zich ten tijde van het schot in zijn hoofd in de auto van [slachtoffer 1]
bevond. [slachtoffer 1] is beschoten met twee kogels, één in de rug en één in de zij. Beide slachtoffers
zijn beschoten met dezelfde revolver. Korte tijd na de schietpartij is vervolgens gezien dat
[medeverdachte 3] is uitgestapt uit de auto van [medeverdachte 1], op de plek waar [slachtoffer 1] de
keel is doorgesneden met het door [medeverdachte 3] weggenomen mes uit het messenfoedraal van
[medeverdachte 1]. In de plas met bloed van [slachtoffer 1] werd een stukje van een van de
beschermkapjes van de messenset van [medeverdachte 1] aangetroffen. [medeverdachte 1] reed na
de schietpartij weg in de auto van [slachtoffer 1] met het lijk van [slachtoffer 2] in de auto en
[medeverdachte 3] reed, nadat hij weer was ingestapt, weg in de jeep van [medeverdachte 1]. Het
lijk van [slachtoffer 1] is blijven liggen bij de dam. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] hebben
de auto van [slachtoffer 1] , met daarin het lijk van [slachtoffer 2], die nacht naar Arawak gebracht.
Daarna hebben [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] het lijk van [slachtoffer 1] van de kleding
ontdaan en in het water nabij de dam gelegd. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] zijn
vervolgens teruggegaan naar Arawak en hebben daar de auto van [slachtoffer 1] , met daarin het lijk
van [slachtoffer 2], in brand gestoken.

Het Hof acht deze feiten en omstandigheden, in onderling verband en in samenhang bezien met de
verdere inhoud van de bewijsmiddelen, redengevend voor het bewijs dat [medeverdachte 3] en
[medeverdachte 1] als medeplegers kunnen worden aangemerkt van de opzettelijke levensberoving
van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2]. Nu vast staat dat zij deze feiten in nauwe en bewuste
samenwerking hebben gepleegd, kan in het midden blijven wie van hen de schoten met de revolver
heeft gelost.

2. Uitlokking en voorbedachte raad

Het Hof ziet zich vervolgens gesteld voor de vraag of de verdachte [medeverdachte 3] en
[medeverdachte 1] heeft uitgelokt tot het plegen van voornoemde feiten en, daarmee samenhangend,
de vraag of [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] hebben gehandeld met voorbedachte raad.

Van uitlokking is sprake als de uitlokker een ander heeft aangezet tot het begaan van een strafbaar
feit, waarvoor de uitgelokte zelf kan worden gestraft. Voor een bewezenverklaring van uitlokking is
vereist dat bewezen wordt (i) dat de uitlokker zowel opzet heeft gehad op de uitlokking als op het
delict waartoe de ander is aangezet en (ii) dat de uitlokker de ander heeft doen besluiten - dus bij die
ander het wilsbesluit heeft opgewekt - het delict te plegen, (iii) dat de uitlokker daartoe gebruik heeft
gemaakt van een van de in de wet genoemde uitlokkingsmiddelen en (iv) dat het uitgelokte delict is
gevolgd.

Voor voorbedachte raad is noodzakelijk dat [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] zich gedurende
enige tijd hebben kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit en zij niet hebben
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gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, zodat zij de gelegenheid hebben gehad na te
denken over de betekenis en de gevolgen van hun voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te
geven.

Feiten

Op grond van de gebezigde bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, stelt het Hof
de volgende feiten vast.

de organisatie

De verdachte en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] opereerden in de drugswereld. In de
organisatie waarin zij werkzaam waren, bekleedde de verdachte een positie hoger in rang dan
[medeverdachte 1] en [medeverdachte 3]. De verdachte trad daarbij op als “Maton” voor weer een
hogere drugsbaas op Bonaire, genaamd [betrokkene 1]. [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3]
stonden in het krijt bij deze hogere drugsbaas en moesten in dat verband drugsgerelateerde klussen
verrichten om hun schuld aan hem af te lossen. De verdachte zag daarop toe.

het incident

Op 23 januari 2014 werd de verdachte door [medeverdachte 3] in kennis gesteld van het feit dat zich
een incident had voorgedaan; hij en [medeverdachte 1] waren een hoeveelheid cocaïne kwijtgeraakt.
De verdachte werd razend toen hij van [medeverdachte 3] vernam dat de cocaïne was kwijtgeraakt
door deze te verhandelen via [slachtoffer 2], zijn vijand. [medeverdachte 3] werd hiervoor persoonlijk
verantwoordelijk gehouden door de verdachte. [medeverdachte 3] zou de prijs hiervoor betalen, zo
maakte de verdachte [medeverdachte 3] duidelijk. Hij zou wel merken wat er met hem zou gebeuren.
In de drugswereld wordt voor het niet nakomen van afspraken betaald met de dood, had de
verdachte hem al eerder duidelijk gemaakt. De verdachte gaf hem te kennen dat er nog die dag wat
zou gaan gebeuren, in die zin dat “hij ofwel de kop van [slachtoffer 2], ofwel de kop van
[medeverdachte 3] eraf zou trekken”. [medeverdachte 3] werd te verstaan gegeven dat hij nog
diezelfde dag een ontmoeting moest regelen met [slachtoffer 2]. De verdachte zei hem tevens
uitdrukkelijk dat hij geen geld terug wilde van [slachtoffer 2], maar dat hij wraak wilde. Voor
[medeverdachte 3] werd duidelijk dat de verdachte [slachtoffer 2] dood wilde hebben. Dit bleek voor
[medeverdachte 3] uit de wijze waarop de verdachte over het gerezen probleem sprak.
[medeverdachte 3] werd door de verdachte die dag met de dood bedreigd. Zou [medeverdachte 3] de
ontmoeting met [slachtoffer 2] niet regelen, dan zou hij mogelijk zelf die avond het leven verliezen.
[medeverdachte 3] was bang dat hij en [medeverdachte 1] die avond nog vermoord zouden worden
als hij de ontmoeting met [slachtoffer 2] niet zou regelen.

de ontmoeting

[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1], die altijd alles met elkaar bespraken, besloten de
ontmoeting met [slachtoffer 2] te organiseren. Zij hebben daartoe [slachtoffer 2] eerder die dag bij
zijn huis opgezocht. Dezelfde middag heeft [medeverdachte 3] ook telefonisch contact gehad met
[slachtoffer 2]. Daarna stelde hij de verdachte in kennis van hetgeen hij met [slachtoffer 2] had
afgesproken. In de avonduren hebben [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] de verdachte
ontmoet in Terras 2001 en daar met de verdachte in persoon gesproken over de aanstaande
ontmoeting. Toen zij [slachtoffer 2] telefonisch hadden weten te bereiken, zijn zij onmiddellijk
vertrokken onder de mededeling dat de verdachte alles verder in hun handen moest laten die avond.
De ontmoeting met [slachtoffer 2], vergezeld van [slachtoffer 1] , vond vervolgens omstreeks
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middernacht plaats op de dam, een door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] uitgekozen stille
plek. De ontmoeting met [slachtoffer 2] had een verloop zoals hiervoor is omschreven. Het lijk van
[slachtoffer 1] werd op de dam achtergelaten. Het lijk van [slachtoffer 2] werd meegenomen, liggend
in de auto van [slachtoffer 1] op de bijrijdersplek naast [medeverdachte 1]. [medeverdachte 3] reed in
de witte jeep van [medeverdachte 1] achter hem aan.

telefonisch contact

Voorafgaand aan, tijdens en direct na de schietpartij hadden [medeverdachte 1] en [medeverdachte
3] achtmaal telefonisch contact met de verdachte. De verdachte bevond zich toen in Terras 2001. De
verbindingsduur van deze contacten varieerde van 9 tot 37 seconden, waarvan zesmaal sprake was
van een contact langer dan 15 seconden.

tonen van het lijk van [slachtoffer 2]

[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] reden na de schietpartij rechtstreeks van de dam naar
Terras 2001, gelegen aan de Kaya Korona, alwaar de verdachte zich nog steeds bevond in gezelschap
van [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2]). [medeverdachte 3] gebaarde vanuit het geopende
autoraam van de witte jeep naar de verdachte dat alles klaar was en riep hem toe dat hij moest
komen kijken. De verdachte reed hierop meteen, samen met [betrokkene 2], achter hen aan. Even
verderop, bij Mentor, is de verdachte uitgestapt en naar de auto van [slachtoffer 1] gelopen alwaar
hem door [medeverdachte 1] het lijk van [slachtoffer 2] werd getoond. Tegen [betrokkene 2] zei de
verdachte daarna dat er “zeker zeker” iemand in de auto lag en dat hij ([betrokkene 2]) zich rustig
moest houden, immers “hij zat er niet in”, “hij wist van niks” en “hij was toch niet betrokken”. Toen
[betrokkene 2] en de verdachte terug reden naar Terras 2001, belde [medeverdachte 3] of
[medeverdachte 1] naar de verdachte met de mededeling dat er nog een persoon in de dam lag die
opgeruimd moest worden. [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] staken die nacht de auto van
[slachtoffer 1] met daarin het lijk van [slachtoffer 2] bij Arawak in brand en ontdeden het lijk van
[slachtoffer 1] van de kleding, gooiden die weg, en legden dit lijk verderop in het water nabij de dam.

Overwegingen

Uit het voorgaande volgt naar het oordeel van het Hof dat de door de verdachte afgedwongen
“ontmoeting” van [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] met [slachtoffer 2] maar één oogmerk
had, namelijk dat [slachtoffer 2] door hen gedood zou worden. Dit volgt in de eerste plaats uit de
uitlatingen van de verdachte. [medeverdachte 3] was duidelijk gemaakt dat er die avond nog met een
leven betaald moest worden: met dat van hem of dat van [slachtoffer 2]. Het “ontmoeten” van
[slachtoffer 2] was daarmee voor [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1], die hoe dan ook reeds uit
hoofde van een drugsschuld gehouden waren opdrachten van de verdachte uit te voeren, de enige
“oplossing” voor het ontstane “probleem”. Zouden zij dat niet doen, dan zouden zij dat mogelijk
diezelfde avond nog met de dood bekopen. Als gevolg hiervan hebben zij besloten om de hen
opgedragen ontmoeting tussen hen en [slachtoffer 2], waarvan de bedoeling hen op voorhand
duidelijk was gemaakt, daadwerkelijk te organiseren.

Dat de ontmoeting bedoeld was om [slachtoffer 2] te doden en dat het oogmerk van de verdachte
hierop was gericht, volgt uit de omstandigheden waaronder en de wijze waarop [slachtoffer 2] om het
leven is gebracht, het voortdurend telefonisch contact van [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1]
met de verdachte en de daarna met het lijk van [slachtoffer 2] gepleegde handelingen. Het Hof
overweegt in dit verband het volgende.
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[slachtoffer 2] werd door [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] naar de dam, een door hen
gekozen afgelegen en stille plek, geleid. Hij verscheen daar samen met [slachtoffer 1] . Dat sprake is
geweest van ruzie, geschreeuw, een vechtpartij of van een anderszins onrustige gang van zaken valt
uit de verklaringen van de aldaar in de buurt aanwezige getuigen niet op te maken. In totaal zijn drie,
achter elkaar afgevuurde, schoten gehoord. Zittend op de bijrijdersplaats in de auto van [slachtoffer
1] werd [slachtoffer 2] met één kogel dood geschoten. Deze kogel is hem van onder de kin, schuin van
linksonder naar rechtsboven, door zijn hoofd geschoten. Een dergelijk doelgericht schot duidt op de
tenuitvoerlegging van een voorgenomen liquidatie, waarbij het slachtoffer volledig moet zijn verrast.
De andere twee schoten raakten de, naar moet worden aangenomen, wegvluchtende [slachtoffer 1]
in zijn rug. Daarna werd zijn halsslagader nog doorgesneden. Vlak voor, tijdens en direct na het doden
van de slachtoffers heeft de verdachte nauw telefonisch contact onderhouden met [medeverdachte 3]
en [medeverdachte 1]. De verdachte bevond zich toen in Terras 2001. Vrijwel onmiddellijk na de
dodelijke schoten - getuige [getuige 1] spreekt over binnen vijf seconden - zijn [medeverdachte 3] en
[medeverdachte 1] weer vertrokken. Het lijk van [slachtoffer 2] werd door hen meegenomen naar
Terras 2001. Terras 2001 is gelegen aan de Kaya Korona. Daarvan is algemeen bekend dat dit een
drukke doorgaande hoofdweg van Bonaire is, waaraan verschillende horeca-etablissementen gelegen
zijn. Voor [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] op de dam waren alternatieve routes beschikbaar
indien zij het lijk van [slachtoffer 2] (en dat van [slachtoffer 1] ) zoveel mogelijk ongezien hadden
willen wegmaken. In plaats daarvan kozen zij er echter voor om net na middernacht met het lijk van
[slachtoffer 2], zichtbaar in de auto gelegen op de bijrijdersplaats naast [medeverdachte 1], te rijden
over deze drukke - zeker op dit tijdstip - door uitgaanspubliek bezochte weg, met alle risico’s van dien.
Op grond hiervan moet worden aangenomen dat [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] er
doelbewust voor gekozen hebben om met het lijk van [slachtoffer 2] rechtstreeks naar Terras 2001 te
rijden met de bedoeling dit lijk aan de verdachte te tonen. Het tonen van dit lijk had - blijkens hun
handelingen - voor hen de eerste prioriteit. Het lijk van [slachtoffer 1] was in dit verband irrelevant. Dit
lijk bleef immers achter op de dam en kon later worden opgeruimd. De verdachte werd hierover
telefonisch in kennis gesteld. Aangenomen moet dan ook worden dat [medeverdachte 3] en
[medeverdachte 1] met het onmiddellijk tonen van het lijk van [slachtoffer 2] verantwoording hebben
willen afleggen aan de verdachte van de tenuitvoerlegging van de moord waartoe hij hen had
aangezet. Daarmee konden zij hun schuld inlossen en de “beloning ontvangen dat zij die avond zelf
niet ook zijn vermoord”, aldus [medeverdachte 1]. De verdachte reageerde vervolgens, blijkens de
verklaring van [betrokkene 2], tamelijk onbewogen op het zien van het lijk van [slachtoffer 2]. De
verdachte maande [betrokkene 2] slechts zich rustig te houden, want “hij was toch niet betrokken”,
“hij was er niet in” en “hij wist van niks”. Het lijk van [slachtoffer 2] werd, nadat het aan de verdachte
was getoond, door [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] in brand gestoken.

In het licht van het voorgaande acht het Hof de verklaringen van [medeverdachte 3] en
[medeverdachte 1], inhoudende dat de ontmoeting - die volgens hen enkel tot doel had met
[slachtoffer 2] te praten, respectievelijk aan [slachtoffer 2] een kilo cocaïne over te dragen -
onverwachts uit de hand is gelopen waarbij plotseling (door anderen) is geschoten ongeloofwaardig,
nog daargelaten dat hun verklaringen op essentiële punten niet met elkaar te verenigen zijn. Naar het
oordeel van het Hof hebben [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] met het afleggen van deze
verklaringen slechts getracht te verhullen wat de werkelijke bedoeling van de opgedragen ontmoeting
was, om daarmee te maskeren wat hun aandeel is geweest in het verloop ervan. Het Hof schuift deze
verklaringen dan ook als ongeloofwaardig terzijde.

Het Hof acht voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en in samenhang met de
verdere inhoud van de bewijsmiddelen beschouwd, redengevend voor het bewijs dat [medeverdachte
3] en [medeverdachte 1] bij het doden van zowel [slachtoffer 2] als [slachtoffer 1] hebben gehandeld
conform een tevoren door hen genomen besluit om hen om het leven te brengen. Tussen het moment
waarop de ontmoeting met de beide slachtoffers werd gepland teneinde hen te doden en voltrekking
daarvan hebben zij zich in voldoende mate kunnen beraden op hun besluit. Zij hebben in de
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tussenliggende tijd ruimschoots de gelegenheid gehad na te denken over de betekenis en de
gevolgen van hun voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. Derhalve is ten aanzien
van beide slachtoffers sprake van voorbedachte raad. Contra-indicaties zijn niet aannemelijk
geworden.

Het Hof acht voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en in samenhang met de
verdere inhoud van de bewijsmiddelen beschouwd, tevens redengevend voor het bewijs dat de
verdachte zowel opzet erop heeft gehad dat [medeverdachte 3] [slachtoffer 2] zou vermoorden als
opzet erop dat [medeverdachte 3] daartoe zou worden aangezet door de bedreigingen die de
verdachte jegens hem heeft geuit. Nu de verdachte wist dat [medeverdachte 3] samen met
[medeverdachte 1] naar de plek van de "ontmoeting" zou gaan, heeft hij tevens opzet erop gehad dat
deze met [medeverdachte 3] de moord op [slachtoffer 2] zou medeplegen, eveneens daartoe
aangezet door de bedreigingen die de verdachte jegens [medeverdachte 3] heeft geuit. Verder volgt
uit bewijsmiddel 45 dat [medeverdachte 3] tegen de verdachte heeft gezegd dat hij [slachtoffer 2] en
[slachtoffer 1] naar een plekje zou brengen waar niet zo veel mensen zouden zijn. Nu het oogmerk
was om [slachtoffer 2] te vermoorden en de kans aanmerkelijk is te achten dat [medeverdachte 3] en
[medeverdachte 1] niet zouden willen dat er een getuige van de moord zou zijn, moet worden
aangenomen dat de verdachte willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat
[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] ook [slachtoffer 1] zouden vermoorden, daartoe aangezet
door de bedreigingen van de verdachte, zodat er sprake is van voorwaardelijk opzet op de uitlokking
van de moord op [slachtoffer 1] .”

7. Het eerste middel klaagt dat het hof niet heeft beraadslaagd op de grondslag van de
tenlastelegging doordat, hoewel onder 1 en 2 subsidiair is ten laste gelegd dat de verdachte
[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] “heeft uitgelokt” om [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] van
het leven te beroven, het hof heeft bewezen verklaard dat de verdachte [medeverdachte 3] en
[medeverdachte 1] daartoe “opzettelijk heeft uitgelokt”.

7.1. De tenlastelegging onder 1 subsidiair luidt, voor zover hier van belang:

“dat [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 1] (…) tezamen en in vereniging met anderen of een
ander, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, [slachtoffer 1] van
het leven heeft/hebben beroofd (…);

welk feit, hij, verdachte, (…) heeft uitgelokt door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld,
bedreiging en/of misleiding en/of door het verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen,
(…)”

7.2. De tenlastelegging onder 2 subsidiair luidt, voor zover hier van belang:

“dat [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 1] (…) tezamen en in vereniging met anderen of een
ander, althans alleen, opzettelijk en met voorbedachten rade, althans opzettelijk, [slachtoffer 2] van
het leven heeft/hebben beroofd (…);

welk feit, hij, verdachte, (…) heeft uitgelokt door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld,
bedreiging en/of misleiding en/of door het verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen
(…)”

7.3. De hiervoor onder 5 weergegeven bewezenverklaringen houden in dat de verdachte het
medeplegen van moord op [slachtoffer 1] (feit 1) en [slachtoffer 2] (feit 2) “opzettelijk heeft uitgelokt”.
Daarbij heeft het hof in zijn vonnis vermeld:

“Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd (cursief). De
verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.”

7.4. De vraag is of het hof door het woord ‘opzettelijk’ in de tenlasteleggingen in te lezen, de
grondslag van de tenlastelegging heeft verlaten en dus iets anders heeft bewezenverklaard dan is
tenlastegelegd. Ik meen van niet. Uit het feit dat het hof het woord “opzettelijk” in de
bewezenverklaringen heeft gecursiveerd blijkt dat het hof het ontbreken daarvan in de
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tenlastelegging heeft beschouwd als een “taal- en/of schrijffout”, waaronder het hof blijkbaar ook een
kennelijke misslag in de vorm van een omissie heeft verstaan. De rechter mag misslagen die in de
tekst van een tenlastelegging voorkomen verbeteren, als de verdachte daardoor in zijn verdediging
niet wordt geschaad. Zo'n verbetering wordt niet als een wijziging van de tenlastelegging in de zin
van art. 355 Sv BES gezien, maar als een vaststelling van de juiste inhoud van de tenlastelegging
waarvoor geen medewerking van het openbaar ministerie of van de verdachte is vereist.2

Dat het hof heeft geoordeeld dat hier sprake is van een in de tekst van een tenlastelegging
voorkomende misslag die zich leent voor een verbeterde lezing vind ik niet onbegrijpelijk. Het is
immers duidelijk dat het gaat om een vergissing, het is ook duidelijk wat er eigenlijk had moeten staan
en de verdediging is door het inlezen van het woord ‘opzettelijk’ ook niet in zijn verdediging geschaad.
Over de kennelijke bedoeling van de steller van de tenlastelegging kan in onderhavige zaak geen
twijfel bestaan. Uit de bewoordingen van de tenlastelegging en de daaronder vermelde wettelijke
voorschriften3 kan worden afgeleid dat de onder 1 en 2 subsidiair ten laste gelegde uitlokking is
toegesneden op art. 49, aanhef en onder 2ᵒ, Sr BES op grond waarvan als dader van een strafbaar
feit worden gestraft: zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging of misleiding
of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.

Uit de gedingstukken volgt verder dat:

- het de toenmalige raadsman van de verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg duidelijk was wat
de verdachte onder 1 en 2 subsidiair werd verweten;4

- het Gerecht in Eerste Aanleg het ontbreken van “opzettelijk” in de tenlastelegging ook al als een
kennelijke omissie heeft beschouwd en heeft overwogen dat de verdachte door een verbeterde lezing
op dit punt niet in zijn verdediging wordt geschaad omdat voor hem duidelijk is voor welke feiten hij
terechtstaat;5

- de procureur-generaal ter terechtzitting in hoger beroep heeft betoogd dat de verdachte de
moorden opzettelijk heeft uitgelokt en daarbij heeft verwezen naar art. 49, aanhef en onder 2ᵒ, Sr
BES6 en;

- bij de raadsvrouw ter terechtzitting in hoger beroep blijkens het gevoerde verweer ook geen
onduidelijkheid heeft bestaan over hetgeen de verdachte onder 1 en 2 subsidiair werd verweten.7

7.5. Het middel faalt.

8. Het tweede middel bevat de klacht dat het hof verklaringen van de medeverdachten
[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] heeft aangemerkt als kennelijk leugenachtige verklaringen
om de waarheid te bemantelen dat zij tezamen en in vereniging de bewezen verklaarde moorden
hebben gepleegd. Het hof heeft de desbetreffende verklaringen – inhoudende dat de ontmoeting met
[slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] enkel tot doel had met [slachtoffer 2] te praten of aan [slachtoffer 2]
een kilo cocaïne over te dragen, dat deze ontmoeting onverwachts uit de hand is gelopen en dat
daarbij plotseling door anderen is geschoten – volgens de steller van het middel ten onrechte mede
redengevend geacht voor de bewezenverklaring.

8.1. Het hof heeft de door de steller van het middel bedoelde verklaringen weergegeven in de
volgende overweging, die ik hier voor het lezersgemak opnieuw citeer:

“In het licht van het voorgaande acht het Hof de verklaringen van [medeverdachte 3] en
[medeverdachte 1], inhoudende dat de ontmoeting - die volgens hen enkel tot doel had met
[slachtoffer 2] te praten, respectievelijk aan [slachtoffer 2] een kilo cocaïne over te dragen -
onverwachts uit de hand is gelopen waarbij plotseling (door anderen) is geschoten ongeloofwaardig,
nog daargelaten dat hun verklaringen op essentiële punten niet met elkaar te verenigen zijn. Naar het
oordeel van het Hof hebben [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] met het afleggen van deze
verklaringen slechts getracht te verhullen wat de werkelijke bedoeling van de opgedragen ontmoeting
was, om daarmee te maskeren wat hun aandeel is geweest in het verloop ervan. Het Hof schuift deze
verklaringen dan ook als ongeloofwaardig terzijde.”

8.2. De steller van het middel neemt terecht tot uitgangspunt dat aan een leugenachtige verklaring
van een medeverdachte geen redengevende kracht kan worden toegekend.8 De klacht dat het hof de
in het middel bedoelde verklaringen van [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] voor de
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bewezenverklaring heeft gebruikt als kennelijk leugenachtige verklaringen om de waarheid te
bemantelen dat zij tezamen en in vereniging de bewezen verklaarde moorden hebben gepleegd,
berust echter op een verkeerde lezing van de bestreden uitspraak en mist daardoor feitelijke
grondslag. In de eerste plaats heeft het hof die verklaringen niet in de bestreden uitspraak
opgenomen onder het kopje “Bewijsmiddelen”. In de tweede plaats spreekt het hof in zijn
overwegingen ook niet van kennelijk leugenachtige verklaringen, maar van ongeloofwaardige
verklaringen. De door het hof gebruikte bewoordingen dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3]
“met het afleggen van deze verklaringen slechts [hebben] getracht te verhullen wat de werkelijke
bedoeling van de opgedragen ontmoeting was, om daarmee te maskeren wat hun aandeel is geweest
in het verloop ervan” vertonen weliswaar enige gelijkenis met de bewoordingen “afgelegd om de
waarheid te bemantelen”, zoals die in voorkomende gevallen worden gebruikt bij het tot het bewijs
bezigen van kennelijk leugenachtige verklaringen van een verdachte,9 maar daaruit kan niet worden
afgeleid dat het hof de desbetreffende verklaringen als kennelijk leugenachtig tot het bewijs heeft
gebezigd. Het hof heeft immers overwogen dat het die verklaringen als ongeloofwaardig terzijde
schuift. Daarmee heeft het hof slechts tot uitdrukking gebracht dat het geen geloof hecht aan de in
het middel bedoelde verklaringen van [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1], zonder die
verklaringen als kennelijk leugenachtig voor het bewijs te gebruiken.10 Hieraan doet niet af dat het hof
in zijn daaropvolgende overwegingen tweemaal in algemene zin refereert aan “voornoemde feiten en
omstandigheden” die het redengevend acht voor het bewijs van de voorbedachte raad bij
[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] respectievelijk het opzet van de verdachte. Het is niet
aannemelijk dat het hof hierbij het oog heeft gehad op de door het hof als ongeloofwaardig
aangemerkte verklaringen van de beide medeverdachten. Daarbij moet worden bedacht dat geen
rechtsregel zich ertegen verzet dat de rechter in zijn bewijsmotivering feiten of omstandigheden – hier
de inhoud van de verklaringen van de medeverdachten – weergeeft teneinde vervolgens tot
uitdrukking te brengen dat en waarom daaraan moet worden voorbijgegaan.11

8.3. Het middel faalt.

9. Het derde middel klaagt dat uit de gebezigde bewijsmiddelen niet, althans niet zonder meer, kan
volgen dat de verdachte [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] opzettelijk heeft uitgelokt om
[slachtoffer 1] van het leven te beroven. Het bewijs van het door het hof aangenomen voorwaardelijk
opzet van de verdachte op de uitlokking van de moord op [slachtoffer 1] schiet volgens de steller van
het middel tekort, aangezien de enkele omstandigheid dat de verdachte wist dat [slachtoffer 1] ook bij
de ontmoeting aanwezig zou zijn, niet betekent dat er een aanmerkelijke kans bestond dat
[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] ook [slachtoffer 1] om het leven zouden brengen, terwijl
ook niet blijkt dat de verdachte die kans welbewust heeft aanvaard.

9.1. De bewezenverklaring ten aanzien van het voorwaardelijk opzet op de (uitlokking van de) moord
op [slachtoffer 1] steunt onder meer op de volgende bewijsmiddelen (de verdachte wordt hierin
aangeduid als [verdachte]):

“43. De verklaring van medeverdachte [medeverdachte 3] , opgenomen in VD 2-15, p. 7 e.v., voor
zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

[verdachte] heeft me in januari 2014 drie kilo cocaïne gegeven. Ik moest [verdachte] 7000 usd betalen
per kilo cocaïne. [verdachte] vroeg aan mij hoe ik zou gaan betalen als ik de drugs kwijt zou raken.
Kom je in de drugswereld je afspraken niet na, dan betaal je met je leven zei hij me. [medeverdachte
1] wist van de drie kilo cocaïne af, ik doe niks zonder overleg met hem. [medeverdachte 1] zou op pad
gaan om te kijken of er mensen waren die de cocaïne wilden afnemen van ons. [medeverdachte 1]
had een afspraak met [slachtoffer 1] , die wilde cocaïne van ons afnemen en hij zou ook cocaïne voor
ons kunnen verkopen. Ik heb 800 gram cocaïne aan [slachtoffer 1] gegeven. Ik had op dat moment
nog niets aan [verdachte] betaald. [slachtoffer 1] vertelde mij dat er een probleem was ontstaan
doordat [slachtoffer 2] een deal had gemaakt die niet goed was gelopen. De drugs was verdwenen of
afgepakt. [slachtoffer 2] had de deal laten mislukken. [medeverdachte 1] was ook op de hoogte van
dit probleem. Ik heb [verdachte] op 23 januari 2014 op de hoogte gesteld van het probleem en dat
het om [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] ging. Toen [verdachte] de naam [slachtoffer 2] hoorde werd hij
razend. Toen begon [verdachte] mij te bedreigen met de dood. Hij zei dat ik de prijs ervoor zou
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betalen. Hij noemde mij een verrader. Hij zei dat ik zaken deed met zijn vijand. Hij zei mij dat er
vandaag wat zou gaan gebeuren. Hij zei tegen mij dat hij mijn kop of die van [slachtoffer 2] eraf ging
trekken. [slachtoffer 2] vertelde mij die dag dat hij geript was en niet kon betalen. [medeverdachte 1]
zat bij dit gesprek. Die middag heb ik nog een ontmoeting gehad met [verdachte]. Ik moest hem
volgen en naar de achterzijde van een woning gaan. [verdachte] begon mij te bedreigen. [verdachte]
zei tegen mij dat ik er voor moest zorgen dat de ontmoeting die avond plaats zou vinden. Ik heb
zowel telefonisch contact gehad met [slachtoffer 2] als met [verdachte]. Daarna zijn [medeverdachte
1] en ik naar Terras 2001 gegaan om [verdachte] te ontmoeten.

44. De verklaring van medeverdachte [medeverdachte 3] , opgenomen in VD 2-16, p. 3 e.v., voor zover
inhoudende, zakelijk weergegeven:

[medeverdachte 1] en ik hadden het erover gehad dat we iets mee moesten nemen. [medeverdachte
1] pakte een messenfoedraal uit de keuken. Ik pakte daar een mes uit. Het is hetzelfde mes dat jullie
mij eerder hebben getoond met het bloed van [slachtoffer 1] erop. [medeverdachte 1] en ik zijn naar
Terras 2001 gereden. Daar sprak ik [verdachte]. Ik heb hem gezegd dat ik de jongens zou gaan
bellen, ik bedoelde [slachtoffer 2]. Ik heb tegen [verdachte] gezegd dat ik [slachtoffer 2] en
[slachtoffer 1] naar een plekje zou brengen waar niet zoveel mensen zouden zijn. Het probleem is
begonnen toen de drugs bij [slachtoffer 1] zijn beland. Het ging om 800 gram cocaïne. Het probleem is
groter geworden toen [verdachte] er achter kwam dat ik indirect drugs aan het handelen was met een
persoon, die een grote vijand van hem was. En dat [verdachte] hem wilde doden. Dit zeg ik, want op
de wijze waarop [verdachte] over het probleem sprak en de manier waarop hij op het probleem
reageerde, maakte ik op dat dit zijn bedoeling was. Als ik niet had meegewerkt aan de ontmoeting,
dan was ik denk ik vermoord door [verdachte]. En ik denk dat [verdachte] dan evengoed naar
[slachtoffer 2] toe was gegaan, want hij was woedend toen hij vernam dat [slachtoffer 2] bij het
probleem betrokken was.”

9.2. Blijkens de hiervoor onder 6 weergegeven bewijsoverwegingen heeft het hof geoordeeld dat het
oogmerk van de verdachte was gericht op het door [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1]
medeplegen van moord op [slachtoffer 2]. Dat oordeel wordt in cassatie niet bestreden. Het hof heeft
vervolgens ten aanzien van de moord op [slachtoffer 1] het navolgende overwogen, waarbij het hof
met bewijsmiddel 45 kennelijk bewijsmiddel 44 bedoelt:

“Verder volgt uit bewijsmiddel 45 dat [medeverdachte 3] tegen de verdachte heeft gezegd dat hij
[slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] naar een plekje zou brengen waar niet zo veel mensen zouden zijn.
Nu het oogmerk was om [slachtoffer 2] te vermoorden en de kans aanmerkelijk is te achten dat
[medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] niet zouden willen dat er een getuige van de moord zou
zijn, moet worden aangenomen dat de verdachte willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft
aanvaard dat [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] ook [slachtoffer 1] zouden vermoorden,
daartoe aangezet door de bedreigingen van de verdachte, zodat er sprake is van voorwaardelijk
opzet op de uitlokking van de moord op [slachtoffer 1] .”

9.3. In dit verband wil ik ook nog wijzen op de volgende passage uit de strafmotivering van het hof:

“De verdachte heeft twee medeverdachten opzettelijk uitgelokt tot het begaan van twee moorden en
zich daarmee schuldig gemaakt aan zeer ernstige strafbare feiten. De verdachte heeft een van de
slachtoffers uit de weg willen ruimen, maar heeft daar zijn eigen handen niet aan vuil willen maken. De
verdachte heeft vervolgens twee, in de drugswereld aan hem ondergeschikte, medeverdachten de
opdracht gegeven deze moord te plegen door hen met de dood te bedreigen. De verdachte moet
daarmee als de initiator van deze moord worden beschouwd.

De verdachte moet eveneens worden beschouwd als de initiator van de tweede moord, de moord op
degene die bij het eerste slachtoffer was. Hij was ervan op de hoogte dat het tweede slachtoffer met
het eerste slachtoffer mee zou gaan naar de ontmoeting met zijn medeverdachten en dat deze
ontmoeting, op een afgelegen plek midden in de nacht, door zijn medeverdachten was georganiseerd
om het eerste slachtoffer, daartoe aangezet door de verdachte, te vermoorden. Desondanks heeft de
verdachte de ontmoeting door laten gaan. Hiermee heeft hij willens en wetens de aanmerkelijke kans
aanvaard dat de medeverdachten, daartoe aangezet door de verdachte, ook dit slachtoffer zouden
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vermoorden.”

9.4. De vraag die bij dit middel centraal staat is of de wetenschap van de verdachte, dat [slachtoffer 1]
bij de ontmoeting zou zijn waarbij [slachtoffer 2] zou worden vermoord, voldoende is voor de
aanname van het hof dat hij (ook) willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard op
uitlokking van de moord op [slachtoffer 1] . Bij uitlokking van een strafbaar feit geldt het vereiste dat
het opzet van de uitlokker mede gericht moet zijn op het specifieke uitgelokte feit. Dat volgt uit het –
met art. 47 Sr corresponderende12 – art. 49 Sr BES.13 Als het ten aanzien van dat feit uiteindelijk iets
anders loopt dan de uitlokker heeft beoogd, dan is dat niet zo’n probleem voor het aannemen van
opzet van de uitlokker, zeker niet als het gaat om niet-essentiële punten, bijvoorbeeld als de
uitvoering anders is geweest dan afgesproken, als het (voorwaardelijk) opzet van de uitlokker maar
gericht is geweest op de kern van de bestanddelen van het misdrijf.14 Dat het de verdachte in
onderhavige zaak ging om het om het leven brengen van [slachtoffer 2], is overduidelijk. Maar of hij
daarmee ook voorwaardelijk opzet heeft gehad op het laten ombrengen van [slachtoffer 1] omdat hij,
naar het hof heeft vastgesteld, wist dat [slachtoffer 2] samen met [slachtoffer 1] naar de plek zou
komen waar [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] van plan waren om [slachtoffer 2] om het leven
te brengen is niet helemaal vanzelfsprekend. Het gaat hierbij immers niet alleen om het ombrengen
van [slachtoffer 2], maar om het plegen van nóg een moord en dus het doden met voorbedachte rade
van [slachtoffer 1] , waartoe volgens het hof de verdachte voorwaardelijk opzet heeft gehad deze uit
te lokken. Ik heb dan ook getwijfeld of het hof uit de enkele omstandigheid dat de verdachte wist dat
ook [slachtoffer 1] ter plekke zou zijn, het voorwaardelijk opzet van de verdachte op uitlokking van de
moord op [slachtoffer 1] kon afleiden. Uiteindelijk kom ik tot de conclusie dat het oordeel van het hof
niet onbegrijpelijk is en dus in cassatie stand kan houden. Daarbij heb ik als volgt geredeneerd.

9.5. Het uitgangspunt is dat strafbare uitlokking dubbel opzet vereist: opzet op de
uitlokkingshandeling en opzet op het gronddelict.15 Voorwaardelijk opzet volstaat.16 Aangenomen
wordt wel dat het opzet van de uitlokker op het gronddelict in zekere zin een “eigen kleur” heeft. De
Hullu wijst er in dit verband op dat de uitlokker kiest voor een teruggetrokken positie en het begaan
van het strafbare feit aan anderen overlaat.17 Of zoals mijn ambtgenoot Harteveld stelt: aan een
dader die zich op afstand bevindt, is inherent dat de daadwerkelijke uitvoerders naar gelang de zaak
zich ontwikkelt bepaalde, voor de verdere uitvoering noodzakelijke acties zullen ondernemen. Voor
zover die acties vallen binnen wat naar algemene ervaringsregels te verwachten valt in het kader van
de “criminele onderneming”, zullen die aan het opzet van de deelnemer kunnen worden
toegerekend.18 Zo heeft Knigge betoogd dat meer in het algemeen geldt dat wie anderen voor zijn
criminele karretje spant, een zeker risico neemt omdat hij de zaak niet meer in eigen hand heeft. Aan
het uit handen geven van de zaak is tot op zekere hoogte inherent dat de uitgelokte naar eigen
inzichten handelt en anders te werk gaat dan de uitlokker wellicht zelf zou hebben gedaan.19

9.6. In voormelde gevallen gaat het echter steeds om iets dat tijdens de uitvoering van het delict
gebeurt en wat de uitlokker tevoren niet geweten heeft. Het hof heeft echter in onderhavige zaak
aangenomen dat de verdachte door zijn wetenschap dat [slachtoffer 1] bij de ontmoeting zou zijn,
voorafgaand aan de twee moorden willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat ook
[slachtoffer 1] om het leven zou worden gebracht, terwijl bovendien uit alle overige bewijsmiddelen
blijkt dat het de verdachte (uitsluitend) om [slachtoffer 2] te doen was.

9.7. Een zaak als de onderhavige, waarbij het plan is opgevat om een bepaald slachtoffer te doden en
waarbij een ander, die met het beoogde slachtoffer ter plekke verschijnt, ook van het leven wordt
beroofd, ben ik wat de deelnemingsvorm uitlokking betreft in de jurisprudentie van de Hoge Raad niet
tegengekomen. Wel een min of meer vergelijkbare casus waarbij het om het medeplegen van
doodslag ging. In HR 14 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ1396, NJ 2004/103 wilden de verdachte en
zijn drie mededaders een man genaamd [A] doden, die zij daartoe bij de uitgang van een
snookercentrum opwachtten. Het beoogde slachtoffer kwam echter niet alleen naar buiten, maar
samen met een man genaamd [B]. Vervolgens werd ook deze [B] van het leven beroofd. De
bewijsmiddelen hielden niet in dat de verdachte aan de doodslag op [B] actief had bijgedragen. De
veroordeling van de verdachte wegens medeplegen van deze doodslag hield echter in cassatie stand.
De Hoge Raad overwoog naar aanleiding van een klacht over het bewijs van het opzet van de
verdachte het volgende:
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“3.4. Blijkens de gebezigde bewijsmiddelen heeft het Hof vastgesteld:

a) dat de verdachte en zijn drie mededaders het plan hebben opgevat om [A] van het leven te
beroven;

b) dat zij zich daartoe in de late avond of de nacht van 13 op 14 augustus 1997 naar een
snookercentrum hebben begeven waar die [A] geregeld kwam en waar deze ook toen was en dat zij
daar hebben gewacht tot [A] naar buiten zou komen;

c) dat een van verdachtes mededaders was gewapend met een geladen pistool en dat alle
betrokkenen een mes bij zich hadden;

d) dat men met zijn vieren was gekomen om de vlucht van [A] te voorkomen;

e) dat toen vervolgens [A] naar buiten kwam in gezelschap van [B], verdachtes mededader eerst op
[A] en vervolgens op [B] heeft geschoten die van de door [A] bereden fiets afvielen;

f) dat [B] heeft getracht te vluchten, doch deze is gevallen waarna hij door een van verdachtes
mededaders, meermalen met een mes is gestoken;

e) dat de verdachte en een van zijn mededaders zodanig positie hadden gekozen dat de twee
mannen niet konden wegvluchten.

3.5. 's Hofs klaarblijkelijke oordeel dat verdachtes opzet in elk geval in voorwaardelijke zin ook gericht
was op de dood van [B], is niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat de betrokkenen, die allen
gewapend waren, genoemde [A] bij een voor het publiek toegankelijk snookercentrum hebben
opgewacht en dat de verdachte, toen [A] in gezelschap van een ander, [B], naar buiten kwam zijn rol
is blijven vervullen, ook toen [B] probeerde te vluchten en toen, nadat zulks was mislukt, deze door
een van verdachtes mededaders meermalen met een mes werd gestoken.”

9.8. Mijn ambtgenoot Knigge heeft over deze zaak opgemerkt dat men zou kunnen zeggen dat het,
bezien vanuit het oorspronkelijke plan, “logisch” was dat ook het tweede slachtoffer werd vermoord.
Om hun oorspronkelijke doel ongestraft te bereiken, moesten de daders de ongewenste getuige ook
wel uit de weg ruimen.20 De grondslag voor de aansprakelijkheid voor de dood van het tweede
slachtoffer zou daarbij volgens Knigge niet zozeer gezocht moeten worden in de omstandigheid dat
de verdachte in die zaak zijn rol is blijven vervullen, maar veeleer in het feit dat hij zich aan de
criminele onderneming heeft gecommitteerd.21 Knigge is waar het gaat om het opzet van de
deelnemer een voorstander van het uitgangspunt van redelijke toerekening terwijl De Hullu meer op
de lijn zit dat het opzetvereiste dient te zijn gekoppeld aan het grondfeit. Doordat ook voorwaardelijk
opzet op het grondfeit mogelijk is, zal het uiteindelijke resultaat, of nu uitgegaan wordt van de
redelijke toerekening of van het aan het grondfeit gekoppelde opzetvereiste, qua strafrechtelijke
aansprakelijkheid niet zoveel uitmaken.22

9.9. Tegen de achtergrond van hetgeen hiervoor onder 9.4 - 9.5 en 9.8 is opgemerkt, vind ik het
verdedigbaar dat het hof uit de gebezigde bewijsmiddelen heeft kunnen afleiden dat de verdachte
voorwaardelijk opzet had op de levensberoving van [slachtoffer 1] . Het hof heeft immers vastgesteld
en geoordeeld dat:

- het oogmerk van de verdachte was gericht op het door [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1]
medeplegen van moord op [slachtoffer 2], waaruit volgt dat de verdachte zich heeft gecommitteerd
aan deze door hemzelf geïnitieerde criminele onderneming, waarbij hij – in de woorden van het hof in
de strafmotivering – zijn eigen handen niet vuil heeft willen maken;

- [medeverdachte 3] tegen de verdachte heeft gezegd dat hij [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] naar
een plek zou brengen waar niet veel mensen zijn;

- [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1], die waren gewapend met een mes en een revolver, tegen
de verdachte hebben gezegd dat hij alles verder in hun handen moest laten die avond.

9.10. Met name vanwege het feit dat [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] naar een afgelegen plek werden
gelokt, meen ik dat de overweging van het hof dat de kans aanmerkelijk was dat [medeverdachte 3]
en [medeverdachte 1] niet zouden willen dat er een getuige van de moord op [slachtoffer 2] zou zijn
en dat de kans dat [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] ook [slachtoffer 1] om het leven zouden
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brengen naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk was, niet onbegrijpelijk is.

9.11. Uit de door het hof vastgestelde feiten en omstandigheden heeft het hof verder kunnen afleiden
dat de verdachte die aanmerkelijke kans ook bewust heeft aanvaard. Daarbij betrek ik de
omstandigheid dat [slachtoffer 1] samen met [slachtoffer 2] was betrokken bij het verloren gaan van
de partij cocaïne, dat de verdachte dit wist en dat dit incident de directe aanleiding vormde voor de
door de verdachte geïnitieerde moord op [slachtoffer 2]. De als bewijsmiddelen 43 en 44 gebezigde
verklaringen van [medeverdachte 3] houden in dat het probleem is begonnen toen de drugs bij
[slachtoffer 1] zijn beland en dat [medeverdachte 3] de verdachte op de hoogte heeft gesteld dat het
bij de afnemers van de verloren gegane drugs om [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] ging en dat de
verdachte heeft gezegd dat, als je in de drugswereld je afspraken niet nakomt, je met je leven
betaalt.

9.12. Hoewel het mijns inziens hier gaat om een grensgeval en het hof zijn oordeel uitvoeriger had
kunnen motiveren, neem ik toch de stelling in dat het middel faalt.

10. De middelen falen. Het eerste en tweede middel kunnen worden afgedaan met de aan art. 81 RO
ontleende motivering. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de
bestreden uitspraak aanleiding behoren te geven.

10. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Ik laat in het citaat de voetnoten weg.

Vgl. HR 30 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD3662, NJ 2009/494, m.nt. Reijntjes.

De ter terechtzitting van 3 juni 2015 door het Gerecht in Eerste Aanleg toegewezen vordering tot
wijziging van de tenlastelegging vermeldt “(artikel 302 subs 300 jo 49 van het Wetboek van Strafrecht
BES)” onder het 1 en 2 subsidiair ten laste gelegde.

Zie p. 21-22 van de pleitnotities ter terechtzitting van 30 juni 2015.

Zie p. 25-26 van het vonnis van 21 juli 2015.

Zie de laatste twee ongenummerde pagina’s van het schriftelijke requisitoir ter terechtzitting van 11
en 12 juli 2016.

Zie p. 29-30 van de pleitnotities ter terechtzitting van 11 en 12 juli 2016.

HR 21 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:467, rov. 5.2.

Zie bijvoorbeeld HR 21 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:467, rov. 6.2.

Vgl. HR 21 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ0832, rov. 2.3. Zie voorts de conclusies van mijn
ambtgenoten Hofstee (onder 11) voorafgaand aan HR 19 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:823 (81 RO) en
Bleichrodt (onder 8-9) voorafgaand aan HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1398 (81 RO).

HR 18 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF1182, NJ 2008/612, rov. 2.6.

Daarom zoek ik hierna aansluiting bij de literatuur en jurisprudentie over art. 47 Sr.

Dat luidt: “Als dader van een strafbaar feit worden gestraft: 1°. (…) 2°. zij die door giften, beloften,
misbruik van gezag, geweld, bedreiging of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid,
middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.”
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Zie J. de Hullu, Materieel strafrecht, zesde druk, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 481-482.

Zie J. de Hullu, Materieel strafrecht, zesde druk, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 443 en 480.

Bijvoorbeeld HR 29 april 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD0148, NJ 1997/654. Zie ook
Noyon/Langemeijer/Remmelink, aant. 34 op art. 47 Sr (bijgewerkt door A.J. Machielse t/m 17 juli
2017): “Wanneer dus tot moord van A is aangezet, en er wordt op A een geweer aangelegd maar B
wordt getroffen, dan is de intellectuele dader niet aansprakelijk. Voor de dood van B kan ook de
uitlokker echter aansprakelijk zijn, mits de uitlokker ook ten aanzien van de dood van B voorwaardelijk
opzet mocht hebben gehad.”

J. de Hullu, Materieel strafrecht, zesde druk, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 481.

Conclusie van Harteveld (onder 3.6) voorafgaand aan HR 11 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:648 (81
RO).

G. Knigge, Het opzet van de deelnemer, in: Glijdende schalen (Liber amicorum De Hullu), Nijmegen:
Wolf Legal Publishers 2003, p. 305.

Conclusie van Knigge (onder 6.8 en 6.9) voorafgaand aan HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:581, NJ
2017/301, m.nt. Rozemond.

Conclusie van Knigge (onder 3.18 en 3.19) voorafgaand aan HR 17 december 2013,
ECLI:NL:HR:2013:1964, NJ 2014/514, m.nt. Mevis.

G. Knigge, Het opzet van de deelnemer, in: Glijdende schalen (Liber amicorum De Hullu), Nijmegen:
Wolf Legal Publishers 2003, p. 304-307. Zie in dit verband ook A. Postma, Opzet en toerekening bij
medeplegen, Nijmegen 2014, p. 95-105; J. de Hullu, Materieel strafrecht, zesde druk, Deventer:
Wolters Kluwer 2015, p. 443-447.
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 17 oktober
2014, nummer 20/000382-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] in het jaar 1960.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R. de Bree, advocaat te 's-Gravenhage,
bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal W.H. Vellinga heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het middel klaagt over de motivering van de bewezenverklaring wat betreft het opzet van de
verdachte op de dood van [slachtoffer].

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij:

"op 07 mei 2013 te Terneuzen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf
om opzettelijk, [slachtoffer] van het leven te beroven, met dat opzet eenmaal, met een mes,
in de buik van [slachtoffer] heeft gestoken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen
misdrijf niet is voltooid."

Met betrekking tot de bewijsvoering houdt het door het Hof bevestigde vonnis van de
Rechtbank het volgende in:

"Op 7 mei 2013 staat verdachte voor zijn woning aan de [a-straat] te Terneuzen te praten
met [betrokkene 1] en haar echtgenoot [betrokkene 2]. Op een gegeven moment loopt
aangever [slachtoffer] met zijn aangelijnde hond voorbij en ontstaat er een gevecht tussen
de niet aangelijnde hond van verdachte en de hond van aangever. Zowel verdachte als
aangever proberen met getuige [betrokkene 2] de vechtende honden uit elkaar te halen.
Verdachte pakt vervolgens een busje pepperspray, spuit hiermee in de richting van aangever
en raakt getuige [betrokkene 2] in het gezicht. Na het spuiten van de pepperspray pakt
verdachte van achter zijn rug een mes en steekt meermalen in op aangever, die, naar later
blijkt, hierdoor meermalen wordt geraakt, waaronder in de buik. Verdachte heeft door het
steekwerend vest dat aangever droeg, heen gestoken. Bij het onderzoek aan de kleding van
verdachte werd bloed aangetroffen op diens blouse, dat bij nader DNA-onderzoek door het 
Nederland Forensisch Instituut afkomstig bleek te zijn van aangever.

(...)

Opzet op levensberoving

Uit de hiervoor genoemde bewijsmiddelen blijkt dat verdachte bij de worsteling met
aangever op enig moment een mes heeft gepakt en daarmee op korte afstand van aangever
met kracht stekende bewegingen in de richting van aangever heeft gemaakt, waarbij
aangever onder meer in de buikstreek werd geraakt. Dat met kracht is gestoken leidt de
rechtbank af uit het feit dat er door het steekwerend vest heen is gestoken. De
beschadigingen in de polo van aangever en het steekwerend vest corresponderen met de
verwonding in de buikstreek van aangever. Door aldus te handelen heeft verdachte zich

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het middel
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2.2.3.

2.3.

willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat het slachtoffer zou komen te
overlijden en heeft hij die kans blijkens de wijze van handelen ook welbewust aanvaard en
op de koop toe genomen.

Daarbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat zich in de buikstreek vitale organen
bevinden waarvan beschadiging de dood tot gevolg kan hebben, en dat ook naar algemene
ervaringsregels een steekwond in de buik tot de dood kan leiden. Het feit dat aangever niet
dodelijk is geraakt doet daaraan niet af, nu niet aannemelijk is geworden dat dit het gevolg
is van enig handelen van verdachte maar veeleer valt toe te schrijven aan het dragen van
een steekwerend vest door aangever."

In aanvulling op het bovenstaande houdt het bestreden arrest met betrekking tot de
bewijsvoering het volgende in:

"Van de zijde van de verdachte is in hoger beroep - in aanvulling op het reeds in eerste
aanleg gevoerde verweer - aangevoerd dat verdachte dient te worden vrijgesproken van
het ten laste gelegde, omdat uit de feiten - kort gezegd - niet kan worden afgeleid dat
verdachte de wens noch (voorwaardelijk) opzet had aangever te doden.

De verdediging heeft aan dit in hoger beroep gevoerde verweer onder meer ten grondslag
gelegd dat nu uit onderzoek niet is vastgesteld in welke mate het door de aangever
gedragen steekwerende shirt in staat was de steek te weren en zo ja, welke kracht nodig is
om het shirt toch te doorboren, geen uitspraak kan worden gedaan over de aanmerkelijke
kans dat de steek een dodelijke wond kon veroorzaken. Dat er geen aanmerkelijke kans is
op de dood van de aangever als gevolg van een steekwond in de buik, blijkt volgens de
verdediging voorts uit de vaststelling dat de verwonding in deze zaak niet levensbedreigend
was.

Het hof overweegt hieromtrent aanvullend op de overwegingen van de rechtbank als volgt.

Op grond van de door de rechtbank gebruikte bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat
verdachte de aangever op enig moment met een mes in de buikstreek heeft geraakt. Als
gevolg hiervan is de aangever gewond geraakt. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat
het steken door verdachte in de buikstreek van aangever, gelet op de beschadigingen aan
de polo en het steekwerend vest van aangever, met kracht moet hebben plaatsgevonden.

Het is een feit van algemene bekendheid dat de buik als gevolg van de zich daar bevindende
vitale organen een kwetsbaar onderdeel van het lichaam is. Het met kracht steken in de
buikstreek van een ander, in welk deel van het lichaam zich vitale organen bevinden levert
aldus, anders dan de raadsman heeft betoogd, wel degelijk een aanmerkelijke kans op de
dood op. Hier doet niet aan af dat uit onderzoek niet is komen vast te staan met welke
kracht een steekwerend vest, zoals gedragen door de aangever, kan worden doorboord. Dat
de toegebrachte verwonding nadien niet levensbedreigend bleek te zijn, doet hier naar het
oordeel van het hof evenmin aan af. Feiten of omstandigheden die tot een andersluidend
oordeel zouden moeten leiden zijn het hof niet gebleken en het verweer strekkende tot
vrijspraak wordt mitsdien verworpen."

Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte [slachtoffer] met kracht met een mes in de buikstreek
heeft gestoken. Daaruit heeft het Hof afgeleid dat de verdachte voorwaardelijk opzet op de dood
van [slachtoffer] had, nu het met kracht met een mes steken in de buikstreek, waar zich vitale
organen bevinden, een aanmerkelijke kans op de dood oplevert en de verdachte die kans bewust
heeft aanvaard. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.
De enkele omstandigheid dat - naar ten verwere is aangevoerd - de toegebrachte verwonding
nadien niet levensbedreigend bleek te zijn omdat [slachtoffer] op het moment van steken een
steekwerend vest droeg, leidt niet tot een ander oordeel, reeds omdat het Hof heeft vastgesteld
dat de verdachte met zodanige kracht heeft gestoken dat het steekwerende vest door de
messteek is doorboord. Overigens is – gelet op het (toekomstgerichte) karakter van een poging –
zo'n bijzondere omstandigheid als het dragen van een steekwerend vest niet onverenigbaar met
de voor een poging toereikende vaststelling dat het met kracht steken van een mes in de
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2.4.

buikstreek normaal gesproken een aanmerkelijke kans op de dood doet ontstaan.

Het middel faalt.

De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan twee jaren 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 gevangenisstraf
van 36 maanden, waarvan 12 maanden 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 de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

vermindert deze in die zin dat deze 35 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een
proeftijd van 2 jaren beloopt;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de
Hullu en E.S.G.N.A.I. van de Griend, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken
ter openbare terechtzitting van 6 december 2016.

3 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

4 Slotsom

5 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 24-05-2016

Datum publicatie 06-12-2016

Zaaknummer 14/05243

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2016:2763, Gevolgd 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Poging doodslag. Steken met een mes in de buikstreek van een slachtoffer dat een
steekwerend vest droeg; aanmerkelijke kans? Het Hof heeft vastgesteld dat
verdachte slachtoffer met kracht met een mes in de buikstreek heeft gestoken en
heeft daaruit afgeleid dat verdachte voorwaardelijk opzet op de dood van
slachtoffer had, nu het met kracht met een mes steken in de buikstreek, waar zich
vitale organen bevinden, een aanmerkelijke kans op de dood oplevert en verdachte
die kans bewust heeft aanvaard. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Dat de toegebrachte verwonding nadien
niet levensbedreigend bleek te zijn omdat slachtoffer op het moment van steken een
steekwerend vest droeg, leidt niet tot een ander oordeel, reeds omdat het Hof heeft
vastgesteld dat verdachte met zodanige kracht heeft gestoken dat het
steekwerende vest door de messteek is doorboord. Overigens is, gelet op het
(toekomstgerichte) karakter van een poging, zo’n bijz. omstandigheid als het
dragen van een steekwerend vest niet onverenigbaar met de voor een poging
toereikende vaststelling dat het met kracht steken van een mes in de buikstreek
normaal gesproken een aanmerkelijke kans op de dood doet ontstaan.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 14/05243
Zitting: 24 mei 2016

Mr. W.H. Vellinga
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  Bij arrest van 17 oktober 2014 heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch bevestigd het vonnis van
de rechtbank Zeeland-West- Brabant van 6 februari 2014, waarbij de verdachte wegens “Poging
doodslag” is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden, waarvan 12
maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

2.  Namens de verdachte heeft mr. R. de Bree, advocaat te 's-Gravenhage, één middel van cassatie
voorgesteld.

3.  Het middel houdt in dat het hof bij de beantwoording van de vraag of de verdachte willens en
wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij het slachtoffer met messteken om het leven
zou brengen, ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten dat het slachtoffer een steekwerend
vest droeg.

4. Ten laste van de verdachte is in het door het hof bevestigde vonnis bewezenverklaard dat de

ECLI:NL:PHR:2016:680
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verdachte:

“op 07 mei 2013 te Terneuzen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
opzettelijk, [slachtoffer] van het leven te beroven, met dat opzet eenmaal, met een mes, in de buik
van [slachtoffer] heeft gestoken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid”.

5. Deze bewezenverklaring steunt, voor zover hier van belang en met weglating van voetnoten, op de
volgende bewijsvoering in het vonnis:

“Op 7 mei 2013 staat verdachte voor zijn woning aan de [a-straat] te Terneuzen te praten met
[betrokkene 1] en haar echtgenoot [betrokkene 2] . Op een gegeven moment loopt aangever
[slachtoffer] met zijn aangelijnde hond voorbij en ontstaat er een gevecht tussen de niet aangelijnde
hond van verdachte en de hond van aangever. Zowel verdachte als aangever proberen met getuige
[betrokkene 2] de vechtende honden uit elkaar te halen. Verdachte pakt vervolgens een busje
pepperspray, spuit hiermee in de richting van aangever en raakt getuige [betrokkene 2] in het gezicht.
Na het spuiten van de pepperspray pakt verdachte van achter zijn rug een mes en steekt meermalen
in op aangever, die, naar later blijkt, hierdoor meermalen wordt geraakt, waaronder in de buik.
Verdachte heeft door het steekwerend vest dat aangever droeg, heen gestoken. Bij het onderzoek
aan de kleding van verdachte werd bloed aangetroffen op diens blouse, dat bij nader DNA-onderzoek
door het Nederland Forensisch Instituut afkomstig bleek te zijn van aangever.

Aangever geeft in zijn aangifte voor wat betreft het sprayen met pepperspray en de stekende
bewegingen een andere volgorde weer dan hiervoor vastgesteld, maar de rechtbank acht de
verklaringen van de getuigen [betrokkene 3], [betrokkene 2] en [betrokkene 4] - die verder niet
betrokken waren bij het voorval en in deze op elkaar aansluiten - van doorslaggevende betekenis.

Bij het vaststellen van voornoemde feiten en omstandigheden heeft de rechtbank de verklaring van
[betrokkene 5] buiten beschouwing gelaten nu de hiervoor genoemde aanwezige getuigen
[betrokkene 1] en getuige [betrokkene 2] uitdrukkelijk verklaren dat hij niet bij het voorval aanwezig
was en ook uit de verklaring van de andere getuigen niet blijkt van zijn aanwezigheid ten tijde van
het incident.

(…)

Opzet op levensberoving

Uit de hiervoor genoemde bewijsmiddelen blijkt dat verdachte bij de worsteling met aangever op enig
moment een mes heeft gepakt en daarmee op korte afstand van aangever met kracht stekende
bewegingen in de richting van aangever heeft gemaakt, waarbij aangever onder meer in de
buikstreek werd geraakt. Dat met kracht is gestoken leidt de rechtbank af uit het feit dat er door het
steekwerend vest heen is gestoken. De beschadigingen in de polo van aangever en het steekwerend
vest corresponderen met de verwonding in de buikstreek van aangever. Door aldus te handelen heeft
verdachte zich willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat het slachtoffer zou
komen te overlijden en heeft hij die kans blijkens de wijze van handelen ook welbewust aanvaard en
op de koop toe genomen.

Daarbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat zich in de buikstreek vitale organen bevinden
waarvan beschadiging de dood tot gevolg kan hebben, en dat ook naar algemene ervaringsregels een
steekwond in de buik tot de dood kan leiden. Het feit dat aangever niet dodelijk is geraakt doet
daaraan niet af, nu niet aannemelijk is geworden dat dit het gevolg is van enig handelen van
verdachte maar veeleer valt toe te schrijven aan het dragen van een steekwerend vest door
aangever.”

6. Met betrekking tot het bewijs heeft het hof in aanvulling op het bevestigde vonnis onder meer het
volgende overwogen:

299



“Van de zijde van de verdachte is in hoger beroep - in aanvulling op het reeds in eerste aanleg
gevoerde verweer - aangevoerd dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het ten laste
gelegde, omdat uit de feiten - kort gezegd - niet kan worden afgeleid dat verdachte de wens noch
(voorwaardelijk) opzet had aangever te doden.

De verdediging heeft aan dit in hoger beroep gevoerde verweer onder meer ten grondslag gelegd dat
nu uit onderzoek niet is vastgesteld in welke mate het door de aangever gedragen steekwerende
shirt in staat was de steek te weren en zo ja, welke kracht nodig is om het shirt toch te doorboren,
geen uitspraak kan worden gedaan over de aanmerkelijke kans dat de steek een dodelijke wond kon
veroorzaken. Dat er geen aanmerkelijke kans is op de dood van de aangever als gevolg van een
steekwond in de buik, blijkt volgens de verdediging voorts uit de vaststelling dat de verwonding in
deze zaak niet levensbedreigend was.

Het hof overweegt hieromtrent aanvullend op de overwegingen van de rechtbank als volgt.

Op grond van de door de rechtbank gebruikte bewijsmiddelen kan worden vastgesteld dat verdachte
de aangever op enig moment met een mes in de buikstreek heeft geraakt. Als gevolg hiervan is de
aangever gewond geraakt. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat het steken door verdachte in
de buikstreek van aangever, gelet op de beschadigingen aan de polo en het steekwerend vest van
aangever, met kracht moet hebben plaatsgevonden.

Het is een feit van algemene bekendheid dat de buik als gevolg van de zich daar bevindende vitale
organen een kwetsbaar onderdeel van het lichaam is. Het met kracht steken in de buikstreek van een
ander, in welk deel van het lichaam zich vitale organen bevinden levert aldus, anders dan de
raadsman heeft betoogd, wel degelijk een aanmerkelijke kans op de dood op. Hier doet niet aan af
dat uit onderzoek niet is komen vast te staan met welke kracht een steekwerend vest, zoals
gedragen door de aangever, kan worden doorboord. Dat de toegebrachte verwonding nadien niet
levensbedreigend bleek te zijn, doet hier naar het oordeel van het hof evenmin aan af.

Feiten of omstandigheden die tot een andersluidend oordeel zouden moeten leiden zijn het hof niet
gebleken en het verweer strekkende tot vrijspraak wordt mitsdien verworpen.”

7. Het middel stelt de vraag aan de orde of ook nog kan worden gezegd dat een verdachte de
aanmerkelijke kans op een gevolg, zoals in casu de dood, bewust op de koop toe heeft genomen en
derhalve heeft gehandeld met (voorwaardelijk) opzet op – in casu – de dood wanneer die kans in zijn
ogen wel aanmerkelijk was, maar in feite niet.

8. Bij het zoeken naar het antwoord op deze vraag dient te worden vooropgesteld dat naar
Nederlands recht het voornemen als bedoeld in art. 45 Sr voorwaardelijk opzet omvat.1

9. In het buitenland wordt voorwaardelijk opzet niet steeds voldoende geacht voor poging tot het
plegen van een strafbaar feit..

10. Over de strafbaarheid van poging houdt Part I van de Britse CRIMINAL ATTEMPTS ACT 1981 in –
voor zover van belang – :

“Attempt

1 Attempting to commit an offence.

(1)If, with intent to commit an offence to which this section applies, a person does an act which is
more than merely preparatory to the commission of the offence, he is guilty of attempting to commit
the offence.
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(…)

(2) A person may be guilty of attempting to commit an offence to which this section applies even
though the facts are such that the commission of the offence is impossible.

(3) In any case where—

(a) apart from this subsection a person’s intention would not be regarded as having amounted to an
intent to commit an offence; but

(b) if the facts of the case had been as he believed them to be, his intention would be so regarded,

then, for the purposes of subsection (1) above, he shall be regarded as having had an intent to
commit that offence.”

11. Deze bepalingen laten zien dat de ondeugdelijkheid van een poging niet aan het aannemen van
strafbaarheid in de weg staat. Voorts wordt ook pogingsopzet aangenomen al berust dit op een
onjuiste voorstelling van zaken bij de verdachte. Of dit laatste ook geldt voor wat naar het Nederlands
recht voorwaardelijk opzet is, valt niet te zeggen omdat het Engelse recht onder “intent” niet het
voorwaardelijk opzet begrijpt.2

12. Het Duitse strafrecht bepaalt in par. 22 en 23 StGB over poging:

§ 22 Eine Straftat versucht, wer nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des
Tatbestandes unmittelbar ansetzt.

§ 23 (1) Der Versuch eines Verbrechens ist stets strafbar, der Versuch eines Vergehens nur dann,
wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt.

(2) Der Versuch kann milder bestraft werden als die vollendete Tat.

(3) Hat der Täter aus grobem Unverstand verkannt, daß der Versuch nach der Art des Gegenstandes,
an dem, oder des Mittels, mit dem die Tat begangen werden sollte, überhaupt nicht zur Vollendung
führen konnte, so kann das Gericht von Strafe absehen oder die Strafe nach seinem Ermessen
mildern.

13. In het Duitse recht wordt voorwaardelijk opzet (“Eventualvorsatz”) onder het voor poging vereiste
opzet begrepen voor zover dat ook door het opzet van het voltooide delict wordt omvat. Zoals uit het
bepaalde in § 23 (3) kan worden afgeleid, is ook van voorwaardelijk opzet sprake wanneer het opzet
van de verdachte berust op een onjuiste voorstelling van zaken. Kühl3 geeft het voorbeeld van een
verdachte die een blokkade van de politie doorbrak en daarbij voorwaardelijk opzet had op de dood
van politieambtenaren. Zouden de politieambtenaren die de blokkade vormden hebben bestaan in van
karton nagemaakte politieambtenaren dan zou dit verdachtes voorwaardelijk opzet op de dood van
politieambtenaren onverlet hebben gelaten. De achtergrond daarvan is dat een verdachte in een
dergelijk geval wel heeft besloten een strafbaar feit te plegen.4 In een andere zaak, BGH 17.10.1996 -
4 StR 389/96, ging het om een arts die ter voorkoming van civielrechtelijke aansprakelijkheid voor
verlies van een nier wijzigingen had aangebracht in het medisch dossier waardoor fouten in de
diagnose c.q. de behandeling werden verhuld. Hij werd vervolgd wegens poging tot “Betrug”.5 Ten
tijde van de strafvervolging was de verdachte wel aansprakelijk gesteld voor de door het
orgaanverlies geleden schade maar daarop was nog niet beslist. De Duitse strafrechter nam ten
voordele van de verdachte aan dat het verlies van de nier niet was toe te schrijven aan een onjuiste
diagnose of behandeling en dat hij de patiënt ook niet op het risico van orgaanverlies door de door
hem uitgevoerde operatie had behoeven te wijzen. Niettemin liet het Bundesgerichtshof (BGH) de
veroordeling van de verdachte wegens poging tot “Betrug” in stand. Volgens het BGH komt het bij
poging aan op de subjectieve voorstelling van de verdachte. In het onderhavige geval betekende dit
het volgende:

“c) Nach den Feststellungen war sich der Angeklagte nicht sicher, ob die Ansprüche seiner ehemaligen
Patientin gegen ihn tatsächlich bestanden oder nicht; er hielt dies aber für möglich und nahm billigend
in Kauf, daß er durch seine Täuschungshandlung berechtigte Ansprüche abwehren würde. Er handelte
in Bezug auf die Rechtswidrigkeit des von ihm erstrebten Vermögensvorteils mit bedingtem Vorsatz.
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Das reicht hinsichtlich der Rechtswidrigkeit des Vermögensvorteils aus (BGHSt 31, 178, 181 mit
zahlreichen weiteren Nachweisen). Aus diesem Grund ist ein strafbarkeitsausschließender
Tatbestandsirrtum dann nicht gegeben, wenn der Täter nach seiner Vorstellung nicht genau weiß, ob
der von ihm erstrebte Vermögensvorteil rechtswidrig ist, er dies aber für möglich hält und bei seiner
Täuschungshandlung billigend in Kauf nimmt (vgl. auch OLG Düsseldorf wistra 1992, 74). Ein solcher
Täter macht sich, wenn er sein Ziel - wie der Angeklagte - mittels Täuschung erreichen will, wegen
versuchten Betruges strafbar.”6

14. Oriënteren het Engelse en het Duitse recht zich voor wat betreft het opzet met name op de
subjectieve kant van de poging, de Hoge Raad lijkt de nadruk te leggen op de objectieve zijde. In HR 6
september 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT2760, NJ 2006/50 oordeelde de Hoge Raad over een geval
waarin de verdachte was veroordeeld voor poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel
omdat hij had geschoten op het raam van een woonkamer van een bovenwoning. Het hof had
aangenomen dat verdachte voorwaardelijk opzet had op de dood van de in de woning aanwezige zus
van verdachtes ex-vrouw. Er stond echter niet vast dat zij zich, toen verdachte schoot, bevond in de
woonkamer. Daarom, aldus de Hoge Raad, kon uit de gebezigde bewijsmiddelen niet worden afgeleid
dat er een aanmerkelijke kans was dat zij door het schot lichamelijk letsel zou bekomen. Het hof had
daarover anders geoordeeld. Volgens het hof had verdachte door te schieten op een raam van een
appartement waarin zich twee personen (waaronder de zus van verdachtes ex-vrouw) bevonden
willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat de kogel via het plafond of via een ander
voorwerp van baan zou veranderen en een persoon zou kunnen raken, met zwaar letsel als gevolg.

15. De Hoge Raad benaderde de vraag naar de aanmerkelijke kans niet vanuit de persoon van de
verdachte maar vanuit de concrete – objectieve – omstandigheden van het geval.7 Dat strookt met het
criterium van de uiterlijke verschijningsvorm8 ter bepaling van het voor poging vereiste “begin van
uitvoering”. Dat criterium geeft aan het vereiste “begin van uitvoering” een objectieve inslag.9

16. Bevond de zus van verdachtes ex-vrouw zich niet in kamer waarop verdachte schoot, dan is
sprake van een relatief ondeugdelijke poging. De relatieve ondeugdelijkheid van een poging staat in
zijn algemeenheid niet aan strafbaarheid van een dergelijke poging in de weg10. Doordat de Hoge
Raad de vraag naar de aanmerkelijke kans echter benadert vanuit de concrete omstandigheden van
het geval betekent dit dat een dergelijke poging voor het geval het in art. 45 Sr bedoelde voornemen
bestaat in voorwaardelijk opzet toch straffeloos blijft.11 Dat is een opvallend verschil met de
benadering die in het Duitse recht wordt gevolgd. Die laatste benadering volgde mijn voormalig
ambtgenoot Wortel in zijn conclusie bij dit arrest: “De bewezenverklaring doet (…) recht aan de
verwerpelijke keuze die verzoeker heeft gemaakt; een keuze waarmee hij een risico heeft geschapen
dat in ieder geval aanwijsbaar genoemd kan worden, en daarom naar mijn inzicht, gelet op de aard
van de gedraging en het daardoor ontstane gevaar, ook aanmerkelijk.”

17. Ook in HR 8 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX674212 lijkt de Hoge Raad te kiezen voor een
benadering van de vraag naar de aanmerkelijke kans vanuit de concrete omstandigheden van het
geval. Hier ging het om een veroordeling van de verdachte wegens poging tot doodslag op vier
personen, bestaande in het schieten op een ruit van een café terwijl zich in het schootsveld vier
personen bevonden. Hetgeen het hof in de bewijsvoering met betrekking tot het eerste schot had
vastgesteld, maakte het oordeel van het hof dat verdachtes voorwaardelijk opzet betrekking had op
het doden van die vier personen volgens de Hoge Raad niet zonder meer begrijpelijk. Het hof had met
betrekking tot dat eerste schot vastgesteld dat er sprake was van een aanmerkelijke kans dat
verdachte één van genoemde vier personen – en dus niet, zoals in de bewezenverklaring besloten
lag, vier personen – dodelijk zou raken.

18. In HR 30 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX539613was de verdachte veroordeeld voor poging
tot doodslag van twee personen (D. en B.) omdat hij een fiets vanaf de zesde verdieping over de
reling van een flatgebouw had gegooid in de richting van een stilstaande lesauto en die fiets beneden
op een persoon en in de nabijheid van een andere persoon terechtkwam. Uit de omstandigheden van
het geval kon volgens de Hoge Raad niet worden afgeleid, dat de verdachte, zoals het hof had
geoordeeld, zich op zijn minst bewust had blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat D. en B.
zouden komen te overlijden en meer in het bijzonder niet dat de verdachte die kans met zijn wijze van
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handelen ook welbewust had aanvaard en op de koop had toegenomen. Met Keijzer14 ben ik van
oordeel dat de Hoge Raad hier de nadruk legt op ontoereikend bewijs van het aanvaarden van de
aanmerkelijke kans. Niettemin vraagt in de ogen van de Hoge Raad kennelijk ook het aannemen van
de aanmerkelijke kans nadere onderbouwing. De Hoge Raad beperkt zich in zijn overweging immers
niet tot het wijzen op een gebrek in het bewijs van het aanvaarden van de aanmerkelijke kans, een
aanmerkelijke kans die door mijn ambtgenoot Knigge in de concrete omstandigheden van het geval
wel aanwezig werd geacht: “Objectief gezien werd de fiets in de richting van de lesauto gegooid op
het moment waarop personen aan het uit- en instappen waren. De kans dat die personen zouden
worden getroffen is dan objectief gezien aanmerkelijk te noemen.” Die opvatting deelde de Hoge Raad
kennelijk niet, vermoedelijk omdat in de concrete omstandigheden van het geval niet vaststond dat de
verdachte de fiets in de richting van de lesauto had gegooid op het moment dat personen uit die
lesauto stapten dan wel dat het terechtkomen van een fiets van zes hoog op een auto voor de
inzittenden daarvan een aanmerkelijke kans op letaal letsel betekende.

19. Op het eerste gezicht spreekt een andere benadering uit twee niet gepubliceerde arresten, HR 16
oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4517 (nr. 03553/00) en HR 8 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1372
(nr. 10/02122). In de eerste zaak was de verdachte veroordeeld wegens poging tot doodslag omdat
hij een schot had afgevuurd op de borst van een politieagent die gehuld was in een kogelvrij vest. Het
middel dat klaagde dat het hof niet had uitgelegd waarom niet van een absoluut ondeugdelijke poging
sprake was, werd door de Hoge Raad afgedaan op de voet van art. 81 RO. De tweede zaak had
betrekking op een verdachte die poogde te schieten op iemand met een vuurwapen dat - na een
“geslaagd” schot op een derde - geen kogels meer bevatte. De Hoge Raad liet de veroordeling voor
poging tot moord in stand (art. 81 RO). In geen van beide zaken werd echter geklaagd over
ontoereikendheid van het bewijs van het opzet, wel over ondeugdelijkheid van de poging. In een
andere zaak, waarin op een (net) gesloten deur werd geschoten terwijl het slachtoffer zich daarachter
bevond, was het middel tevergeefs toegeschreven op onvoldoende respons op het uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt dat het schieten op een dichte deur geen aanmerkelijke kans oplevert. Een
andere, meer subjectieve benadering van de aanmerkelijke kans is zichtbaar in de bijbehorende
conclusie van mijn ambtgenoot Machielse, maar het is niet duidelijk of de Hoge Raad daarin is
meegegaan.15

20. De nadruk die de Hoge Raad in de hiervoor onder 14-18 genoemde uitspraken legt op de concrete
omstandigheden van het geval bij de beoordeling van de aanmerkelijke kans als onderdeel van de
vraag naar het voorwaardelijk opzet bij poging betekent dat ook in het onderhavige geval de concrete
omstandigheden van het geval bij de beoordeling van die aanmerkelijke kans in aanmerking dienen te
worden genomen. Het hof had bij de beantwoording van de vraag of er een aanmerkelijke kans
bestond dat het slachtoffer door verdachtes messteken om het leven zou komen dus niet kunnen
abstraheren van de steekwerende eigenschappen van het door het slachtoffer gedragen
steekwerend vest. Zo gezien zou de bewezenverklaring voor wat betreft het bewezenverklaarde
opzet onvoldoende met redenen zijn omkleed.

21. Toch bevredigt deze uitkomst niet. Zou het slachtoffer geen steekwerend vest hebben gedragen,
dan zou er geen twijfel over hebben bestaan dat de verdachte door het slachtoffer met het mes in de
borst te steken de aanmerkelijke kans op de koop toe zou hebben genomen dat het slachtoffer
daardoor om het leven zou komen. Dat het zover niet is gekomen is een kwestie van - niet alleen voor
het slachtoffer, maar ook voor de verdachte - gelukkig toeval, wellicht in de hand gewerkt door het
steekwerend vest. Daaraan verbindt de wet een strafvermindering met een derde. Zoals het hof heeft
vastgesteld, heeft de verdachte zich gemanifesteerd als iemand die bereid is de aanmerkelijke kans te
aanvaarden dat een ander door zijn wijze van handelen om het leven komt. Dan ligt het - mede gelet
op de wijze waarop in het Engels en het Duitse recht wordt aangekeken tegen strafbaarheid van een
poging, berustend op een onjuiste voorstelling van zaken bij de verdachte - niet voor de hand een
verdachte die niet weet dat degene die hij steekt een steekwerend vest draagt, op die enkele grond
vrijuit te laten gaan.

22. Met betrekking tot het hiervoor genoemde gelukkig toeval verdient nog opmerking dat een
steekwerend vest – voor zover dat al ondoordringbaar zou zijn voor alle messen – bepaald niet alle
voor messteken kwetsbare lichaamsdelen – zoals hoofd en onderbuik – tegen letaal letsel door
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messteken beschermt. Het dragen van een steekwerend vest betekent dus niet dat er geen
aanmerkelijke kans is dat de drager van een steekwerend vest op wie met een mes wordt ingestoken
daardoor het leven verliest.

23. Het middel faalt.

24. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden
uitspraak ambtshalve te vernietigen heb ik niet aangetroffen.

25. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

HR 6 februari 1951, NJ 1951/475, m.nt. B.V.A.R. Kritisch daarover N. Keijzer in zijn noot bij HR 8
januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX6742, NJ 2013/112 onder 5.

R. v Woollin (Stephen Leslie), House of Lords, 22 July 1998; David Ormerod, Smith and Hogan’s
Criminal Law, 2011 (13e druk), p. 404, 405 zoals ook door Keijzer genoemd in de annotatie bij NJ
2013/112.

Kristian Kühl, Strafrecht Allgemeiner Teil, Verlag Franz Vahlen München 2008, p. 438.

Kühl, t.a.p.

§ 263 Betrug.

BGH 17 oktober 1996, 4 StR 389/96, NStZ 1997, 431

Zo ook Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, art. 45, aant. 2.6.1 (suppl. 166,
mei 2015).

HR 24 oktober 1978, NJ 1979/52, m.nt. ThWvV (Cito-arrest).

J. de Hullu, Materieel strafrecht, Kluwer Deventer 2015, zesde druk, p. 390 e.v., Noyon-Langemeijer-
Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, art. 45, aant. 2.6.1 (suppl. 166, mei 2015).
Dupont/Verstraeten, Handboek Belgisch Strafrecht, 1990, p. 304-305 schrijft dat de subjectieve en
objectieve richting met elkaar verzoend moeten worden: Tegen de subjectieve leer kan worden
ingebracht dat de wet een begin van uitvoering van het misdrijf – en niet van het voornemen – vereist
en de objectieve leer kan worden tegengeworpen dat zij onvoldoende aandacht besteedt aan het
concrete voornemen van de dader; de gevaarlijkheid van een daad kan immers niet los van het
voornemen van de dader beoordeeld worden.

J. de Hullu, Materieel strafrecht, Kluwer Deventer 2015, zesde druk, p. 395.

Zie ook mijn ambtgenoot Machielse in Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht,
art. 45, aant. 2.6.1 (suppl. 166, mei 2015): “Overigens merk ik, dit terzijde, op dat in de gevallen
waarin de uiterlijke verschijningsvorm doorslaggevend is voor het aannemen van een begin van
uitvoering er spanning ontstaat met de leer van de Hoge Raad over het voorwaardelijk opzet, meer
bepaald over het vraagstuk van de invulling van de aanmerkelijke kans. De Hoge Raad geeft er blijk
van dit begrip objectief te willen invullen. Als achteraf blijkt dat de kans objectief gezien niet
aanmerkelijk is geweest, omdat bijvoorbeeld degene die men dood wilde schieten door schoten af te
vuren door een raam, een veilig heenkomen had gezocht in een kamer aan de andere kant van de
woning, zal volgens de Hoge Raad niet aan de eisen van het voorwaardelijk opzet zijn voldaan.
Desalniettemin is er wel een begin van uitvoering. Hoe deze twee uitkomsten met elkaar te verenigen
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zijn is nog niet duidelijk.”

NJ 2013/112, m.nt. N. Keijzer.

NJ 2013/111, m.nt. N. Keijzer onder NJ 2013/112.

Noot bij NJ 2013/112, onder 6.

HR 1 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ8686; zie tevens de conclusie van AG Machielse onder 3.9:
“Voor het bestaan van voorwaardelijk opzet is niet nodig dat vaststaat dat de kans op het
ongewenste gevolg aanmerkelijk is geweest, als verdachte maar heeft beseft dat er een
aanmerkelijke kans bestond en die kans bewust heeft aanvaard. Gaat men van het andere standpunt
uit dan zou het bestaan van voorwaardelijk opzet worden bepaald door gegevens die aan verdachte
verborgen blijven en die pas naderhand blijken. Als in de onderhavige zaak verdachte bewust op de
deur heeft geschoten, denkend dat er een aanmerkelijke kans bestond dat [slachtoffer] zich achter
die deur bevond en door de kogel dodelijk zou kunnen worden getroffen, maar dat risico voor lief
nemend, is er voorwaardelijk opzet ook als naderhand zou blijken dat [slachtoffer] zich tijdens het
schot al van de deur had verwijderd.” (ECLI:NL:PHR:2009:BJ8686).
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 30-05-2017

Datum publicatie 30-05-2017

Zaaknummer 15/04921

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:379, Gevolgd 
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2015:2968, (Gedeeltelijke) vernietiging met
terugwijzen 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging tot doodslag, meermalen gepleegd. 73-jarige verdachte wordt in zijn eigen
woning geconfronteerd met twee mannen, onder wie “de gorilla”, die een
langlopend betalingsgeschil komen oplossen. 1. Voorwaardelijk opzet op de dood?
2. Beroep op noodweer, proportionaliteitseis. Ad 1. Gericht laag schieten in het
been. De Hoge Raad herhaalt toepasselijke overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2003:AE9049 t.a.v. voorwaardelijk opzet. Het Hof heeft
voorwaardelijk opzet aangenomen. Het in de overwegingen van het Hof besloten
liggende oordeel dat de gedragingen van verdachte naar hun uiterlijke
verschijningsvorm kunnen worden aangemerkt als zo zeer gericht op de dood van
het slachtoffer X dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte die aanmerkelijke
kans ook bewust heeft aanvaard, is niet zonder meer begrijpelijk, in aanmerking
genomen dat verdachte heeft verklaard "ik heb toen eenmaal geschoten, ik schoot
laag" en dat het Hof heeft vastgesteld dat hij "gericht laag" heeft geschoten op X.
Ad 2. De Hoge Raad herhaalt toepasselijke overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. de proportionaliteitseis bij noodweer. Het Hof heeft
een noodweersituatie aangenomen, maar heeft het beroep op noodweer verworpen
omdat het van dichtbij schieten door verdachte op het bovenlichaam van het
slachtoffer Y niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de dreigende
aanranding. Dat oordeel is, gelet op hetgeen in voornoemd arrest is vooropgesteld
en gelet op ’s Hofs feitelijke vaststellingen, niet zonder meer begrijpelijk.

Wetsverwijzingen Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafrecht 41

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
RvdW 2017/644 
NJ 2017/250 
TPWS 2017/35 
NBSTRAF 2017/246 met annotatie van mr. T. Urbanus 
SR-Updates.nl 2017-0248 

Uitspraak

ECLI:NL:HR:2017:973
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2.1.

2.2.

30 mei 2017

Strafkamer

nr. S 15/04921

EC/CeH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 2 oktober 2015,
nummer 22/005921-12, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1938.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R.J. Baumgardt, advocaat te
Spijkenisse, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal G. Knigge heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest maar
uitsluitend wat betreft de bewezenverklaring van de feiten 1 en 2 en de strafoplegging en tot
zodanige op art. 440 Sv gebaseerde beslissing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

Ten laste van de verdachte is - voor zover in cassatie van belang - bewezenverklaard dat:

"1: hij op 3 januari 2012 te Rotterdam, in een woning gelegen aan de [a-straat 1], ter uitvoering
van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk, een persoon genaamd [slachtoffer 1]
van het leven te beroven, met dat opzet, met een vuurwapen in de richting van die [slachtoffer 1]
heeft geschoten en daarbij een kogel in het bovenlichaam van die [slachtoffer 1] heeft geschoten,
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2: hij op 3 januari 2012 te Rotterdam, in de deuropening van de (toegangs)hal nabij de woning
gelegen aan de [a-straat 1], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
opzettelijk, een persoon genaamd [slachtoffer 2] van het leven te beroven, met dat opzet, met
een vuurwapen op die [slachtoffer 2] heeft geschoten en daarbij een kogel in het bovenbeen van
die [slachtoffer 2] heeft geschoten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is
voltooid."

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. De verklaring van de verdachte.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 18 september 2015 verklaard -zakelijk
weergegeven-:

Op 3 januari 2012 werd er bij mijn woning gelegen aan de [a-straat 1] te Rotterdam aangebeld.
Het was [slachtoffer 2]. Ik deed de deur open. Ik ben naar de woonkamer gelopen en op bank
gaan zitten. Na vijf seconden kwam [slachtoffer 1] de woonkamer binnen.

Ik wilde naar de computerkamer. Ik mocht van [slachtoffer 1], die in de deuropening van de
huiskamer stond, de huiskamer niet uit.

1 Geding in cassatie

2 Bewezenverklaring en bewijsvoering
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Hierop liep [slachtoffer 1], met een hand op mijn schouder zodat ik niet naar buiten kon gaan, mee
naar de computerkamer. Ik kon ongezien het pistool pakken. Ik heb het pistool voor mij gehouden.

Ik ben vervolgens de huiskamer helemaal doorgelopen, deze is acht meter lang. Ik heb tijdens het
lopen door de huiskamer het vuurwapen doorgeladen omdat het anders niet schiet.

Ik heb mij toen omgedraaid, gedreigd met het wapen en ik heb toen gezegd dat ik wilde hebben
dat zij mijn huis uit zouden gaan.

Toen [slachtoffer 1] mij op korte afstand was genaderd heb ik geschoten.

Ik heb in de huiskamer twee keer geschoten met het pistool. De eerste keer weigerde het pistool,
toen heb ik meteen doorgeschoten.

Het vuurwapen moest doorgeladen worden, dit heb ik al lopend door de huiskamer gedaan. Toen
ik schoot zei hij 'het is een pistool' en toen gingen ze allebei weg.

Het klopt dat ik achter hen aan ben gegaan.

Ik ben in de deuropening van de hal blijven staan. De deur van de lift is er gelijk naast. Als je in de
hal naar links gaat loopt het na twee à drie meter dood. [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] waren
helemaal doorgelopen, maar omdat het daar dood loopt moesten zij terug. Zij kwamen dus uit het
doodlopende gangetje. Ik heb toen weer geschoten.

Het is juist dat ik zes maanden voor het incident het vuurwapen uit de berging heb gehaald.

Het klopt dat ik donateur ben geworden van een schietvereniging om te weten te komen hoe een
wapen werkt. Als je een wapen wilt gaan gebruiken, moet je ook weten hoe het werkt. In mijn
optiek moet je, als je een wapen pakt het ook kunnen gebruiken. Als zij denken dat het een
waterpistool is en zij komen op mij af, dan heb ik geen tijd meer om het wapen door te laden. Ik
heb het wapen gepakt en dan ga je denken hoe ga ik het gebruiken. Ik heb hier over nagedacht.

2. De verklaring van de verdachte.

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg van 27 november 2012 verklaard -zakelijk
weergegeven-:

In de woonkamer ben ik doorgelopen naar de bank. Ik heb de veiligheidspal er afgehaald. Ik dacht
het pistool moet schietklaar zijn. Ik heb mij omgedraaid en mijn pistool op [slachtoffer 1] gericht.
Toen heb ik met mijn pistool op [slachtoffer 1] geschoten.

Mijn woning ligt op 4 meter afstand van de centrale hal. Ik ben in de deuropening van de hal gaan
staan. Zij waren helemaal doorgelopen, draaiden zich vervolgens om en kwamen weer op mij
aflopen. [slachtoffer 2] liep voorop. Toen heb ik nog een keer geschoten. Ik heb [slachtoffer 2] in
zijn been geschoten. Ik heb toen eenmaal geschoten, ik schoot laag.

3. Een proces-verbaal van bevindingen inzake parketnummer 10/661001-12. Dit proces-verbaal
houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - :

als de op 6 januari 2012 tegenover de officier van justitie afgelegde verklaring van de verdachte:

Mijn zoon besloot een hennepkwekerij te bouwen en had behoefte aan een timmerman. Ik kende
een timmerman [slachtoffer 2], ik noem hem [slachtoffer 2], [slachtoffer 2] en bracht hem in contact
met mijn zoon. [slachtoffer 2] deed voor € 40.000,= werkzaamheden voor mijn zoon. Dat was in
2008. Mijn zoon heeft dat bedrag nooit aan [slachtoffer 2] betaald. [slachtoffer 2] wilde wel geld
zien en kwam bij mij terecht. [slachtoffer 2] begon mij lastig te vallen; hij wilde geld zien en ik
wilde niet betalen.

Op 3 januari was ik thuis. Er werd aangebeld. Toen ik de deur open deed kwam ik er achter dat
het [slachtoffer 2] was. Binnen 30 à 40 seconden nadat ik de deur opende volgde er een tweede
man. [slachtoffer 2] wilde weer geld hebben. In de woonkamer van mijn huis zei [slachtoffer 2]:
"we gaan het regelen, goedschiks of kwaadschiks". Omdat ik naar het wapen wilde dat in een
andere kamer lag verzon ik een smoes. Ik zei dat ik even de computer wilde uitzetten. Die stond
aan in de kamer waar het wapen lag. [slachtoffer 2] en de gorilla wilden dat niet en hielden mij
tegen. Dat werd een kleine worsteling. Uiteindelijk mocht ik onder begeleiding naar die kamer
waar de computer stond. Naast de computer stond een kast. In die kast lag dat vuurwapen. Nadat
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ik de computer uitzette trok ik mij als het ware aan de kast omhoog, pakte meteen het wapen en
hield het voor mijn buik en uit het zicht van [slachtoffer 2] en de gorilla en liep de woonkamer weer
in. Ik moest het wapen nog doorladen en deed dat ook weer uit het zicht. Ik haalde de
veiligheidspal eraf en liep naar het eind van de woonkamer. Daar aangekomen draaide ik mij om
en richtte het wapen op [slachtoffer 2] en de gorilla. Ik zei: "ik wil dat jullie nu mijn huis verlaten".

De gorilla kwam op mij aflopen. Ik richtte op de schouder van de gorilla en drukte af. Er werd een
schot gelost. [slachtoffer 2] en de gorilla verlieten de woning.

Ik liep achter [slachtoffer 2] en de gorilla aan de woning uit naar het portiek/de galerij op.
[slachtoffer 2] en de gorilla liepen een kant op waar ze niet weg konden. Daar was geen uitgang.
Dus liepen ze terug in mijn richting. Ik heb vervolgens het wapen opnieuw gericht. Ik schoot de
ander in zijn been. [slachtoffer 2] en de gorilla renden toen weg.

4. Een proces-verbaal verhoor aangever d.d. 10 januari 2012 van de politie Rotterdam-Rijnmond
met nr. PL17F0 2012203175-41. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - :

als de op 10 januari 2012 afgelegde verklaring van [slachtoffer 1]:

Op 3 januari 2012 ging ik met [slachtoffer 2] weer naar [verdachte] toe. Nadat wij binnen gelaten
werden, ging [verdachte] voorop. Ik bleef in de deuropening van de woonkamer en de hal staan.
[slachtoffer 2] en [verdachte] liepen de woonkamer in.

Ik liep met [verdachte] naar zijn kantoor en zag dat hij achter zijn computer ging zitten. Hij stond
op en liep richting de woonkamer. Ik liep achter hem aan. Ik zag dat [verdachte] naar de bank liep,
zich omdraaide en ineens keek ik in de loop van een pistool. [verdachte] stond met gestrekte
armen, beide handen om het vuurwapen, op borsthoogte gericht. Ik zag dat hij recht op mij
richtte. De afstand was ongeveer 1,50 en 2 meter. Ik zag dat [verdachte] afdrukte. Ik voelde dat ik
geraakt was.

Op de galerij gingen we richting trappengat. Het gat waar we in doken was echter niet de trap. Ik
keerde om en zag [verdachte] weer met dat pistool komen. Ik hoorde weer een schot. Ik hoorde
[slachtoffer 2] roepen dat hij in zijn been geraakt was.

5. Een proces-verbaal aangifte d.d. 9 januari 2012 van de politie Rotterdam-Rijnmond met nr.
PL17F0 2012209065-1. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven -:

als de op 9 januari 2012 afgelegde verklaring van [slachtoffer 2]:

Op 3 januari 2012 belden mijn maat en ik aan bij die woning. Bij het betreden van de galerij vanaf
het trappenhuis, is huisnummer [1] de eerste woning aan de linkerkant. Ik zag een man die ik
herkende als [verdachte]. Ik zei: "ik ben het". Ik hoorde dat [verdachte] zei: "Oh, zijn jullie het". Ik
zag dat de voordeur door [verdachte] werd geopend. [verdachte] liep ons voor naar de
woonkamer en mijn maat en ik volgden hem. [verdachte] liep voorop het gangetje door de
woonkamer in. Ik ging zitten. Ik hoorde dat [verdachte] zei: "Mijn computer moet uit". Ik zag dat
mijn maat en [verdachte] naar de computerkamer liepen. Ik bleef in de woonkamer. Ik hoorde dat
mijn maat tegen [verdachte] zei: "We gaan weer naar de woonkamer toe". Ik hoorde mijn maat
opeens roepen: "Hij heeft een wapen". Ik zag dat [verdachte] een wapen richtte. Ik zag dat
[verdachte] strak ging staan, daarmee bedoel ik hij ging standvastig staan, met wat gespreide
benen en zijn beide handen geklemd om een wapen en zijn armen op borsthoogte voor zich
uitgestrekt. Ik zag dat [verdachte] met zijn vinger een beweging maakte om de trekker over te
halen en op dat moment hoorde ik een harde knal. Ik hoorde mijn maat gillen. Ik begreep dat mijn
maat was geraakt. Wij zijn direct de woning uitgerend. Wij liepen naar het trappenhuis, maar wij
liepen een inhammetje in, waarvan ik dacht dat dit toegang gaf tot de trap. Dit bleek echter dood
te lopen. Wij moesten weer terug lopen. Ik zag dat [verdachte] op dat moment in de
toegangsdeur stond, welke toegang geeft van de galerij naar het trappenhuis. Ik zag dat
[verdachte] weer strak stond, wederom met het wapen in zijn twee handen, met zijn armen voor
zich uitgestrekt, met de loop van het wapen in onze richting. Ik zag dat [verdachte] weer met zijn
vinger de trekker overhaalde. Ik voelde een branderige pijn in mijn linker bovenbeen.
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2.3.

6. Een geschrift, zijnde een geneeskundige verklaring d.d. 5 maart 2012, opgemaakt en
ondertekend door de forensisch arts M.M. Mulders. Deze geneeskundige verklaring houdt onder
meer in -zakelijk weergegeven-:

als relaas van deze arts:

Medische informatie/letselbeschrijving

[slachtoffer 1]

Letselbeschrijving en conclusie

O = objectieve bevindingen

P = genezingsduur

O Bij ontkleden op de SEH werd een kogel los onder de kleding aangetroffen. In beide flanken
werd op dezelfde hoogte een verwonding gezien (hoogte: net onder de ribbenboog). Betrokkene
werd direct operatief behandeld, waarbij sprake bleek van doorschotverwondingen. Er werd een
gat in de maag en in de dikke darm gezien. Ontlasting bevond zich los in de buikholte.

P Tenminste 6 weken. Gezien aard van verwondingen wordt dit letsel als potentieel dodelijk
geclassificeerd.

7. Een geschrift, zijnde een geneeskundige verklaring d.d. 3 februari 2012, opgemaakt en
ondertekend door de forensisch arts L.C. Los. Deze geneeskundige verklaring houdt onder meer in
-zakelijk weergegeven-:

als relaas van deze arts:

Medische informatie/letselbeschrijving

[slachtoffer 2]

Letselbeschrijving en conclusie

O = objectieve bevindingen

P = genezingsduur

O schotwond aan het linker bovenbeen, aan de voorzijde van het linker bovenbeen lijkt een
traject te zien van +/- 34 cm met aan de uiteinden een in- en uitschotopening.

P blijvend litteken."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring van het onder 1 en 2 tenlastegelegde
voorts het volgende overwogen:

"Het hof is, met de raadsman en de advocaat-generaal, van oordeel dat er geen wettig bewijs is
dat de verdachte opzet in onvoorwaardelijke zin had op de dood van de slachtoffers, [slachtoffer
1] en [slachtoffer 2]. Wel acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte in
voorwaardelijke zin opzet had op de dood van de slachtoffers. Dit opzet op de dood is aanwezig
indien de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat de
dood zal intreden.

De beantwoording van de vraag of de gedraging de aanmerkelijke kans op dat gevolg in het leven
roept, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij betekenis toekomt aan de
aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht. Het zal moeten gaan
om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.

Voor de vaststelling dat de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan zulk een kans
is niet alleen vereist dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het gevolg
zal intreden, maar ook dat hij die kans ten tijde van de gedraging bewust heeft aanvaard, dat wil
zeggen: op de koop toe heeft genomen. Bepaalde gedragingen kunnen naar hun uiterlijke
verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald gevolg dat het -
behoudens contra- indicaties - niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans
op het desbetreffende gevolg heeft aanvaard.

Het hof stelt in het licht van het vorenstaande de volgende feiten en omstandigheden vast.
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3.2.1.

3.1.

Op 3 januari 2012 hebben [slachtoffer 2] (hierna: [slachtoffer 2]) en [slachtoffer 1] (hierna:
[slachtoffer 1]) aangebeld bij de woning van de verdachte gelegen aan de 
[a-straat 1] te Rotterdam. De verdachte heeft de deur geopend en [slachtoffer 2] binnengelaten.
Binnen 30 à 40 seconden nadat de verdachte de deur had geopend is ook [slachtoffer 1] de
woning binnengekomen. De verdachte en [slachtoffer 2] zijn daarop in de woonkamer gaan zitten,
terwijl [slachtoffer 1] in de deuropening van de woonkamer is blijven staan. [slachtoffer 2] wilde,
goedschiks dan wel kwaadschiks, geld zien voor werkzaamheden die hij in 2008 had verricht voor
de (stief)zoon van de verdachte en de verdachte wilde dit geld niet betalen.

De verdachte verzon een smoes om van de woonkamer in de computerkamer te komen waar zijn
vuurwapen lag en na een worsteling met [slachtoffer 1] mocht hij uiteindelijk van [slachtoffer 2]
onder 'begeleiding' van [slachtoffer 1], die hem bij de schouder vasthield, naar de computerkamer.
Aldaar heeft de verdachte uit het zicht van [slachtoffer 1] het vuurwapen gepakt en is hiermee
terug gelopen naar de woonkamer. Onderwijl heeft de verdachte het vuurwapen doorgeladen en
de veiligheidspal eraf gehaald. Aan het einde van de woonkamer heeft de verdachte zich
omgedraaid en het vuurwapen gericht op [slachtoffer 1] en gezegd dat hij wilde dat [slachtoffer 2]
en [slachtoffer 1] zijn woning zouden verlaten. [slachtoffer 1] liep op de verdachte af, de verdachte
richtte op de schouder van [slachtoffer 1] en schoot. [slachtoffer 1] was toen op ongeveer twee
meter afstand van de verdachte en wordt geraakt in zijn bovenlichaam, net onder de ribbenboog.

[slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] zijn uit de woning van de verdachte gerend richting de centrale
hal. De verdachte is hen achterna gelopen en toen hij in de deuropening van de centrale hal stond
zag hij dat [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] helemaal waren doorgelopen, waar zij naar hij wist
niet weg konden, en vervolgens terug zijn richting weer op kwamen. Hij heeft het wapen opnieuw
in hun richting gericht, en [slachtoffer 2], die voorop liep, in zijn been geschoten.

Blijkens de medische informatie/letselbeschrijving betreffende [slachtoffer 1] d.d. 5 maart 2012,
wordt het bij [slachtoffer 1] aangetroffen letsel - te weten een doorschotverwonding net onder de
ribbenboog waarbij een gat in de maag en in de dikke darm werd gezien - geclassificeerd als
potentieel dodelijk.

Gelet op voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, is
het hof van oordeel dat de verdachte door van korte afstand gericht op het bovenlichaam van
[slachtoffer 1] te schieten willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat
[slachtoffer 1] hierdoor zou komen te overlijden, in het leven geroepen. De verdachte moet zich
van deze aanmerkelijke kans bewust zijn geweest. Uit de wijze waarop hij heeft geschoten kan
worden afgeleid dat hij die kans ten tijde van het schieten op de koop toe heeft genomen.

Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat voorwaardelijk opzet op de dood van het
slachtoffer [slachtoffer 1] aanwezig kan worden geacht.

Ook door het schieten met een vuurwapen op [slachtoffer 2] is het hof van oordeel dat de
verdachte willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat [slachtoffer 2] hierdoor
zou komen te overlijden en was aldus het opzet van de verdachte voorwaardelijk op dat gevolg
gericht.

Het hof acht dan ook, evenals de rechtbank, wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich
schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag op [slachtoffer 1] zoals onder 1 is ten laste
gelegd, alsmede aan een poging tot doodslag op [slachtoffer 2] zoals onder 2 is ten laste gelegd."

Het middel richt zich tegen de bewezenverklaring van het onder 2 tenlastegelegde met de klacht
dat het Hof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd het verweer heeft verworpen dat de
verdachte geen (voorwaardelijk) opzet had op de dood van [slachtoffer 2].

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 18 september 2015
heeft de verdachte aldaar het volgende verklaard:

3 Beoordeling van het eerste middel
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3.2.2.

3.3.

3.4.

"Toen ik schoot zei hij 'het is een pistool' en toen gingen ze allebei weg. Ik weet dat ik ze
niet heb geraakt want ik zag geen bloed en zij renden weg. Het klopt dat ik vervolgens
achter hen aan ben gegaan. In paniek ben ik gaan kijken of ze weg waren. Ik ben er niet
van overtuigd dat ik [slachtoffer 1] geraakt had want hij liep gewoon weg. Het klopt dat ik
achter hen aan ben gegaan, terwijl ik mijn doel, dat ze uit mijn huis gingen, al had bereikt. Ik
wilde kijken of ze weg waren. Ik ben in de deuropening van de hal blijven staan. De deur
van de lift is er gelijk naast. Als je in de hal naar links gaat loopt het na twee à drie meter
dood. [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] waren helemaal doorgelopen, maar omdat het daar
dood loopt moesten zij terug. Zij kwamen dus uit het doodlopende gangetje en ik dacht dat
zij weer op mij afkwamen. Het klopt dat ik al die tijd in de deuropening van de hal ben blijven
staan.

U houdt mij voor dat ik tegenover de politie geen verklaring heb willen afleggen, maar wel
tegenover de officier van justitie en dat ik tegenover de rechter-commissaris heb verklaard
dat die verklaring juist is. U houdt mij voor dat ik heb verklaard dat [slachtoffer 2] en de
'gorilla' terug liepen in mijn richting, dat ik het wapen opnieuw op hen heb gericht en in een
been heb geschoten. En dat ik wel in de gaten had dat zij in het doodlopende stukje waren
gelopen. Ik zeg u dat ik dat op dat moment niet in mijn hoofd had, dat zij de uitgang hadden
gemist. Ik had geen tijd om na te denken. Ik heb toen weer geschoten. Ik dacht ik schiet
laag om ze af te schrikken."

Blijkens voornoemd proces-verbaal van de terechtzitting heeft de raadsman van de
verdachte aldaar het woord gevoerd overeenkomstig de aan het proces-verbaal gehechte
pleitnota. Deze pleitnota houdt - voor zover voor de beoordeling van het middel van belang -
in:

"Client heeft zoals eerder aangegeven dat hij heeft geschoten toen [slachtoffer 2] en
[slachtoffer 1] weer op hem af kwamen.

De rechtbank komt dienaangaande tot een bewezenverklaring van poging tot doodslag.

Cliënt schiet eenmaal laag in de richting van [slachtoffer 2]. Van boos opzet, het opzet om
[slachtoffer 2] daadwerkelijk van het leven te beroven, is derhalve geen sprake.

Voorwaardelijk opzet is op het doden van [slachtoffer 2] is evenmin aanwezig.

Het gericht laag schieten op afstand levert naar de verdediging stelt niet op het aanvaarden
van de aanmerkelijke kans dat [slachtoffer 2] zou worden gedood.

Uit de jurisprudentie blijkt ook dat het schieten naar de benen doorgaans wordt
gekwalificeerd als een poging tot zware mishandeling.

Het door de ovj aangevoerde arrest in 1e aanleg van de Hoge Raad maakt dit niet anders,
nu daar sprake was van een andere situatie, namelijk het van zeer dichtbij schieten op
iemand.

Verzocht wordt derhalve primair om vrijspraak van feit 2."

Het Hof heeft dit verweer als volgt verworpen:

"Het hof is van oordeel dat de verdachte door gericht laag te schieten op [slachtoffer 2] waarbij
deze in het been is geraakt, in de beperkte ruimte van de centrale hal van het flatgebouw, terwijl
de verdachte bovendien nooit eerder met een vuurwapen heeft geschoten en dus geen ervaren
schutter was, door aldus te handelen wel degelijk willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft
aanvaard dat vitale lichaamsdelen van [slachtoffer 2] zouden worden geraakt en dat [slachtoffer
2] hierdoor zou komen te overlijden en was aldus het opzet van de verdachte voorwaardelijk op
dat gevolg gericht en niet slechts op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel."

Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. Voorwaardelijk
opzet op een bepaald gevolg - zoals hier de dood - is aanwezig indien de verdachte bewust de
aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat dat gevolg zal intreden. De beantwoording van de vraag of
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3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

de gedraging 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 gedraging en
de omstandigheden waaronder deze is verricht. Het zal moeten gaan om een kans die naar
algemene ervaringsregelen aanmerkelijk is te achten. Wat betreft de vraag of sprake is van
bewuste aanvaarding van zo een kans heeft te gelden dat uit de enkele omstandigheid dat de
verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal intreden, niet zonder
meer kan worden afgeleid dat hij de aanmerkelijke kans op het gevolg bewust heeft aanvaard,
omdat ook sprake kan zijn van bewuste schuld. Bepaalde gedragingen kunnen echter naar hun
uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald gevolg dat het
- behoudens contra-indicaties - niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans
op het desbetreffende gevolg bewust heeft aanvaard (vgl. HR 25 maart 2003,
ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ 2003/552).

Het Hof heeft geoordeeld dat – kort gezegd – door het van dichtbij door de verdachte, als
ongeoefend schutter, schieten op [slachtoffer 2] sprake was van een aanmerkelijke kans dat vitale
lichaamsdelen van [slachtoffer 2] zouden worden geraakt waardoor [slachtoffer 2] zou komen te
overlijden. Het in de overwegingen van het Hof besloten liggende oordeel dat de gedragingen van
de verdachte naar hun uiterlijke verschijningsvorm kunnen worden aangemerkt als zo zeer gericht
op de dood van [slachtoffer 2] dat het niet anders kan zijn dan dat de verdachte die aanmerkelijke
kans ook bewust heeft aanvaard, zodat het in het middel bedoelde verweer dient te worden
verworpen, is evenwel niet zonder meer begrijpelijk. Daarbij neemt de Hoge Raad in aanmerking
dat de verdachte blijkens bewijsmiddel 2 heeft verklaard "ik heb toen eenmaal geschoten, ik
schoot laag" en dat het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte "gericht laag" heeft geschoten op
[slachtoffer 2].

Het middel slaagt.

Het middel klaagt dat het Hof het ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde feit gedane
beroep op noodweer ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd heeft verworpen.

De in 3.2.2 vermelde pleitnota houdt - voor zover voor de beoordeling van het middel van belang
- in:

"Cliënt heeft de voordeur opengedaan en is voor [slachtoffer 2] uit naar de woonkamer gelopen.
In de woonkamer wilde hij net gaan zitten op de bank toen cliënt zag dat [slachtoffer 1] binnen
kwam. [slachtoffer 2] had voor [slachtoffer 1] kennelijk de deur open gelaten.

Op dat moment slaat bij cliënt de paniek toe (gelet op hetgeen hij eerder met [slachtoffer 1] heeft
meegemaakt in december 2011). Er worden dingen gezegd zoals we gaan het regelen, goedschiks
of kwaadschiks, anders zou het verkeerd aflopen.

Cliënt wil weg zien te komen, hij wil via de gang zijn woning uit. [slachtoffer 1] die bij de deur
staat en dus feitelijk de uitgang blokkeert, houdt cliënt tegen. Er ontstaat een worsteling waarbij
de schemerlamp in de woonkamer kapot gaat. Cliënt verzint dan een smoes en zegt dan dat hij
naar de computerkamer wil om zijn computer uit te zetten.

Uiteindelijk wordt dat toegestaan. [slachtoffer 1] begeleidt hierbij cliënt waarbij cliënt door
[slachtoffer 1] bij zijn schouder wordt vastgehouden zodat hij niet via de voordeur kan
ontsnappen.

In de computerkamer wil cliënt niet terug naar de woonkamer, hij wil praten in de computerkamer
(verklaring cliënt 7 mei, pag 12: ik zei, kom maar hier, ik ga niet terug naar de woonkamer en
verklaring ter terechtzitting). In de computerkamer voelt cliënt zich namelijk veiliger nu deze kamer
aan de galerij ligt, in de woonkamer is cliënt verstoken van alle hulp.

4 Beoordeling van het tweede middel
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4.3.

[slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] vinden dit echter niet goed en willen praten in de woonkamer.

Cliënt pakt dan ongemerkt zijn pistool en loopt terug naar de woonkamer. [slachtoffer 1] loopt
direct achter hem. Cliënt loopt in de woonkamer door naar de bank, hij wilde afstand creëren
tussen hem en [slachtoffer 1]. [slachtoffer 1] blijft dan, zo verklaart cliënt, weer bij de deuropening
staan. [slachtoffer 2] zit op het tv-meubel.

Cliënt heeft zich vervolgens omgedraaid en het wapen gericht op [slachtoffer 1] en gezegd dat hij
wilde dat [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] zijn huis zouden verlaten.

[slachtoffer 1] blijft echter niet staan bij de deur, hij loopt dreigend op cliënt af en uit daarbij
dreigende taal (nu ga je zeker het ziekenhuis in, verkl. pag 12 en verklaring zitting).

Bij cliënt ontstaat totale paniek (de paniek sloeg toe, mijn wereld stond stil, het ging allemaal
razendsnel, pag 12 verklaring).

Als [slachtoffer 1] dan op een afstand is van ongeveer 2 meter schiet cliënt.

(...)

Conclusies

1. Uit de verklaring van cliënt volgt dat hij alleen [slachtoffer 2] heeft binnengelaten, [slachtoffer 1]
is wederrechtelijk zijn woning ingekomen.

2. In zijn woning was cliënt vervolgens niet vrij om te gaan en staan waar hij wilde. De
verdediging stelt dat in de woning sprake was van een wederrechtelijke vrijheidsberoving van
cliënt. Dit is een (voortdurende) ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding.

3. Cliënt heeft gedreigd met een pistool toen hij bij de bank stond en [slachtoffer 1] bij de
deuropening (afstand ongeveer 8 meter). [slachtoffer 2] zat toen op de tv- meubel. Hierna komt
[slachtoffer 1] op hem af.

(...)

De verdediging stelt op grond van het voorgaande dat sprake was van een noodweer situatie
(een ogenblikkelijk en wederrechtelijke aanranding). Het oordeel van de rechtbank
dienaangaande is derhalve niet juist.

(...)

Noodweer

Dan terug naar de wederrechtelijke en ogenblikkelijke aanranding.

Cliënt heeft eerst gedreigd met een wapen en gezegd dat [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] zijn
huis moesten verlaten.

Gelet op de eerder geschetste omstandigheden, stelt de verdediging dat dit dreigen met een
wapen volkomen proportioneel en subsidiair is.

Cliënt is in zijn eigen woning waar men zich veilig moet kunnen voelen, onverwacht
geconfronteerd met [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] die goedschiks of kwaadschiks iets wilde
regelen. Cliënt is fysiek bejegend, van zijn vrijheid beroofd en [slachtoffer 1] liep dreigend op cliënt
af.

Van belang hierbij is ook dat cliënt een oudere man is en dat sprake was van een overtal situatie
(2 tegen 1).

Pas toen bleek dat dreigen met een wapen niet werkte, heeft cliënt eenmaal gericht geschoten."

Het Hof heeft het beroep op noodweer verworpen en daartoe het volgende overwogen:

"Vooropgesteld moet worden dat indien door of namens de verdachte een beroep is gedaan op
noodweer, de rechter zal moeten onderzoeken of de voorwaarden voor de aanvaarding van dat
verweer zijn vervuld. De bedoelde voorwaarden houden naar luid van artikel 41, eerste lid, van
het Wetboek van Strafrecht in dat het begane feit was geboden door de noodzakelijke
verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke,
wederrechtelijke aanranding, waaronder onder omstandigheden mede is begrepen een
onmiddellijk dreigend gevaar voor zo een aanranding. Bij de beslissing of een gedraging geboden
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was door de noodzakelijke verdediging - waarmee onder meer de proportionaliteitseis tot
uitdrukking wordt gebracht - van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed komt mede
betekenis toe aan de waardering van de feitelijke omstandigheden van het geval. Voorts geldt dat
de proportionaliteitseis ertoe strekt om niet ook dan een gedraging straffeloos te doen zijn indien
zij - als verdedigingsmiddel - niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding.

Naar 's hofs oordeel was - ter zake van het onder 1 ten laste gelegde - door de onverwachte
aanwezigheid van de -twee- mannen in zijn huis, de mededeling van [slachtoffer 2] dat het
betalingsgeschil 'goedschiks dan wel kwaadschiks' opgelost moest worden en de worsteling met
[slachtoffer 1], waarbij het de verdachte feitelijk werd bemoeilijkt zijn huis te verlaten om aan de
mannen te ontkomen, weliswaar sprake van onmiddellijk dreigend gevaar voor een
ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van verdachtes lijf, maar is het hof van oordeel dat
de gekozen gedraging van de verdachte, te weten het op zeer korte afstand met een vuurwapen
gericht schieten op het bovenlichaam van [slachtoffer 1] in de beperkte ruimte van de woonkamer
- als verdedigingsmiddel - in onredelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding. Immers,
[slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] waren ongewapend, kwamen om een langslepende kwestie
'goedschiks al dan niet kwaadschiks' uit te praten en de verdachte, die met een smoes naar zijn
computerkamer wou om het vuurwapen te halen, heeft [slachtoffer 1] opzij geduwd om naar zijn
computerkamer te kunnen komen, waardoor de worsteling ontstond, waarbij de verdachte niet is
geslagen.

Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat het schieten door de verdachte op
[slachtoffer 1], niet geboden was door de noodzakelijke verdediging van verdachtes lijf,
eerbaarheid of goed en niet voldoet aan eisen van proportionaliteit. Deze gedraging van de
verdachte staat als verdedigingsmiddel niet in redelijke verhouding tot de ernst van de aanranding
die de verdachte onderging of dreigde te ondergaan."

Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. De
proportionaliteitseis bij noodweer strekt ertoe om niet ook dan een gedraging straffeloos te doen
zijn indien zij – als verdedigingsmiddel – niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de
aanranding. De in dat verband – tot terughoudendheid nopende – maatstaf luidt of de gedraging
als verdedigingsmiddel niet in onredelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding. De
keuze van het verdedigingsmiddel en de wijze waarop het is gebruikt, staan bij de beoordeling
van de proportionaliteit centraal. (Vgl. Hoge Raad 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ
2016/316, rov. 3.5.3.)

Het Hof heeft geoordeeld dat weliswaar sprake was een onmiddellijk dreigend gevaar voor een
ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van verdachtes lijf waartegen de verdachte zich
mocht verdedigen, maar heeft het beroep op noodweer verworpen omdat - kort gezegd - het van
dichtbij schieten door de verdachte op het bovenlichaam van [slachtoffer 1] niet in redelijke
verhouding staat tot de ernst van de dreigende aanranding. Dat oordeel is, mede gelet op
hetgeen hiervoor onder 4.4 is vooropgesteld, niet zonder meer begrijpelijk. Daarbij heeft de Hoge
Raad in aanmerking genomen dat het Hof - blijkens de hiervoor onder 3.3 en 4.3 weergegeven
overwegingen - heeft vastgesteld dat:

( i) de 73-jarige verdachte in zijn eigen woning onverwacht werd geconfronteerd met de
aanwezigheid van twee mannen ([slachtoffer 1] - "de gorilla" - en [slachtoffer 2]);

(ii) [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] "goedschiks dan wel kwaadschiks" een langlopend
betalingsgeschil kwamen oplossen betreffende een bedrag van ca. € 40.000,- dat verband hield
met werkzaamheden die [slachtoffer 2] had verricht ten behoeve van een hennepkwekerij van de
(stief)zoon van de verdachte;

(iii) het de verdachte werd bemoeilijkt om zijn woning uit te komen;

(iv) er een worsteling had plaatsgevonden toen de verdachte naar de computerkamer wilde gaan
en de verdachte uiteindelijk onder begeleiding van [slachtoffer 1] naar deze kamer mocht terwijl
[slachtoffer 1] de verdachte bij zijn schouder vasthield;

( v) de verdachte, nadat hij heimelijk het wapen had weten te pakken, met dit wapen heeft
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gedreigd terwijl hij tegen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] heeft gezegd dat zij zijn woning
moesten verlaten;

(vi) [slachtoffer 1] desondanks op de verdachte afliep terwijl de verdachte eerst heeft geschoten
toen [slachtoffer 1] hem tot op zeer korte afstand (ongeveer twee meter) was genaderd en ter
onderbouwing van het beroep op noodweer is aangevoerd dat de wijze waarop [slachtoffer 1] op
de verdachte afliep, dreigend was en [slachtoffer 1] onderwijl dreigende taal uitte: "nu ga je zeker
het ziekenhuis in".

Het middel slaagt in zoverre.

Nu de Hoge Raad geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou
behoren te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat de middelen voor het
overige geen bespreking behoeven en als volgt moet worden beslist.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder
1 en 2 tenlastegelegde alsmede de strafoplegging;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak in zoverre op het bestaande hoger
beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de
Hullu en E.S.G.N.A.I. van de Griend, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken
ter openbare terechtzitting van 30 mei 2017.

5 Slotsom

6 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 04-04-2017

Datum publicatie 30-05-2017

Zaaknummer 15/04921

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2017:973, Gevolgd 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Poging tot doodslag, meermalen gepleegd. 73-jarige verdachte wordt in zijn eigen
woning geconfronteerd met twee mannen, onder wie “de gorilla”, die een
langlopend betalingsgeschil komen oplossen. 1. Voorwaardelijk opzet op de dood?
2. Beroep op noodweer, proportionaliteitseis. Ad 1. Gericht laag schieten in het
been. De Hoge Raad herhaalt toepasselijke overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2003:AE9049 t.a.v. voorwaardelijk opzet. Het Hof heeft
voorwaardelijk opzet aangenomen. Het in de overwegingen van het Hof besloten
liggende oordeel dat de gedragingen van verdachte naar hun uiterlijke
verschijningsvorm kunnen worden aangemerkt als zo zeer gericht op de dood van
het slachtoffer X dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte die aanmerkelijke
kans ook bewust heeft aanvaard, is niet zonder meer begrijpelijk, in aanmerking
genomen dat verdachte heeft verklaard "ik heb toen eenmaal geschoten, ik schoot
laag" en dat het Hof heeft vastgesteld dat hij "gericht laag" heeft geschoten op X.
Ad 2. De Hoge Raad herhaalt toepasselijke overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. de proportionaliteitseis bij noodweer. Het Hof heeft
een noodweersituatie aangenomen, maar heeft het beroep op noodweer verworpen
omdat het van dichtbij schieten door verdachte op het bovenlichaam van het
slachtoffer Y niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de dreigende
aanranding. Dat oordeel is, gelet op hetgeen in voornoemd arrest is vooropgesteld
en gelet op ’s Hofs feitelijke vaststellingen, niet zonder meer begrijpelijk.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 15/04921
Zitting: 4 april 2017

Mr. G. Knigge
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 2 oktober 2015 door het gerechtshof Den Haag wegens 1 en 2.
“poging tot doodslag, meermalen gepleegd” en 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
en handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie”, veroordeeld tot
een gevangenisstraf voor de duur van achtenveertig maanden, waarvan achttien maanden
voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Voorts heeft het hof de vordering van de
benadeelde partij toegewezen en aan de verdachte een schadevergoedingsmaatregel opgelegd,

ECLI:NL:PHR:2017:379
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3.2.

een en ander zoals in het arrest vermeld.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. R.J. Baumgardt, advocaat te
Spijkenisse, heeft drie middelen van cassatie voorgesteld.

Ten aanzien van de verdachte is onder 1 en 2 bewezenverklaard dat:

“1: hij op 3 januari 2012 te Rotterdam, in een woning gelegen aan de [a-straat 1], ter uitvoering
van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk, een persoon genaamd [slachtoffer 1]
van het leven te beroven, 
met dat opzet, met een vuurwapen in de richting van die [slachtoffer 1] heeft geschoten en daarbij
een kogel in het bovenlichaam van die [slachtoffer 1] heeft geschoten, terwijl de uitvoering van
dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

2: hij op 3 januari 2012 te Rotterdam, in de deuropening van de (toegangs)hal nabij de woning
gelegen aan de [a-straat 1], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
opzettelijk, een persoon genaamd [slachtoffer 2] van het leven te beroven, met dat opzet, met
een vuurwapen op die [slachtoffer 2] heeft geschoten en daarbij een kogel in het bovenbeen van
die [slachtoffer 2], heeft geschoten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is
voltooid.”

Het hof heeft in het verkorte arrest op pagina 5 onder de kop “Bewijsoverweging” het volgende
overwogen:

“Het hof is, met de raadsman en de advocaat-generaal, van oordeel dat er geen wettig bewijs is
dat de verdachte opzet in onvoorwaardelijke zin had op de dood van de slachtoffers, [slachtoffer
1] en [slachtoffer 2]. Wel acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte in
voorwaardelijke zin opzet had op de dood van de slachtoffers. Dit opzet op de dood is aanwezig
indien de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat de
dood zal intreden.

De beantwoording van de vraag of de gedraging de aanmerkelijke kans op dat gevolg in het leven
roept, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij betekenis toekomt aan de
aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht. Het zal moeten gaan
om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.
Voor de vaststelling dat de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan zulk een kans
is niet alleen vereist dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het gevolg
zal intreden, maar ook dat hij die kans ten tijde van de gedraging bewust heeft aanvaard, dat wil
zeggen: op de koop toe heeft genomen. 
Bepaalde gedragingen kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo
zeer gericht op een bepaald gevolg dat het - behoudens contra- indicaties - niet anders kan zijn
dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg heeft aanvaard.

Het hof stelt in het licht van het vorenstaande de volgende feiten en omstandigheden vast.

Op 3 januari 2012 hebben [slachtoffer 2] (hierna: [slachtoffer 2]) en [slachtoffer 1] (hierna:
[slachtoffer 1]) aangebeld bij de woning van de verdachte gelegen aan de [a-straat 1] te
Rotterdam. De verdachte heeft de deur geopend en [slachtoffer 2] binnengelaten. Binnen 30 à 40
seconden nadat de verdachte de deur had geopend is ook [slachtoffer 1] de woning
binnengekomen. De verdachte en [slachtoffer 2] zijn daarop in de woonkamer gaan zitten, terwijl
[slachtoffer 1] in de deuropening van de woonkamer is blijven staan. [slachtoffer 2] wilde,
goedschiks dan wel kwaadschiks, geld zien voor werkzaamheden die hij in 2008 had verricht voor
de (stief)zoon van de verdachte en de verdachte wilde dit geld niet betalen.

De verdachte verzon een smoes om van de woonkamer in de computerkamer te komen waar zijn

3 Bewezenverklaring en bewijsvoering
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3.3.

vuurwapen lag en na een worsteling met [slachtoffer 1] mocht hij uiteindelijk van [slachtoffer 2]
onder 'begeleiding' van [slachtoffer 1], die hem bij de schouder vasthield, naar de computerkamer.
Aldaar heeft de verdachte uit het zicht van [slachtoffer 1] het vuurwapen gepakt en is hiermee
terug gelopen naar de woonkamer. Onderwijl heeft de verdachte het vuurwapen doorgeladen en
de veiligheidspal eraf gehaald. Aan het einde van de woonkamer heeft de verdachte zich
omgedraaid en het vuurwapen gericht op [slachtoffer 1] en gezegd dat hij wilde dat [slachtoffer 2]
en [slachtoffer 1] zijn woning zouden verlaten. [slachtoffer 1] liep op de verdachte af, de verdachte
richtte op de schouder van [slachtoffer 1] en schoot. [slachtoffer 1] was toen op ongeveer twee
meter afstand van de verdachte en wordt geraakt in zijn bovenlichaam, net onder de ribbenboog.

[slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] zijn uit de woning van de verdachte gerend richting de centrale
hal. De verdachte is hen achterna gelopen en toen hij in de deuropening van de centrale hal stond
zag hij dat [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] helemaal waren doorgelopen, waar zij naar hij wist
niet weg konden, en vervolgens terug zijn richting weer op kwamen. Hij heeft het wapen opnieuw
in hun richting gericht, en [slachtoffer 2], die voorop liep, in zijn been geschoten.

Blijkens de medische informatie/letselbeschrijving betreffende [slachtoffer 1] d.d. 5 maart 2012,
wordt het bij [slachtoffer 1] aangetroffen letsel - te weten een doorschotverwonding net onder de
ribbenboog waarbij een gat in de maag en in de dikke darm werd gezien - geclassificeerd als
potentieel dodelijk.

Gelet op voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang bezien, is
het hof van oordeel dat de verdachte door van korte afstand gericht op het bovenlichaam van
[slachtoffer 1] te schieten willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat
[slachtoffer 1] hierdoor zou komen te overlijden, in het leven geroepen. 
De verdachte moet zich van deze aanmerkelijke kans bewust zijn geweest. Uit de wijze waarop hij
heeft geschoten kan worden afgeleid dat hij die kans ten tijde van het schieten op de koop toe
heeft genomen.

Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat voorwaardelijk opzet op de dood van het
slachtoffer [slachtoffer 1] aanwezig kan worden geacht. 
Ook door het schieten met een vuurwapen op [slachtoffer 2] is het hof van oordeel dat de
verdachte willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat [slachtoffer 2] hierdoor
zou komen te overlijden en was aldus het opzet van de verdachte voorwaardelijk op dat gevolg
gericht.

Het hof acht dan ook, evenals de rechtbank, wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich
schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag op [slachtoffer 1] zoals onder 1 is ten laste
gelegd, alsmede aan een poging tot doodslag op [slachtoffer 2] zoals onder 2 is ten laste gelegd.”

De bewezenverklaring steunt onder meer op de volgende in de bijlage bij het arrest opgenomen
verklaringen van de verdachte:

“1. De verklaring van de verdachte.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 18 september 2015 verklaard – zakelijk
weergegeven -:

Op 3 januari 2012 werd er bij mijn woning gelegen aan de [a-straat 1] te Rotterdam aangebeld.
Het was [slachtoffer 2] . Ik deed de deur open. Ik ben naar de woonkamer gelopen en op bank
gaan zitten. Na vijf seconden kwam [slachtoffer 1] de woonkamer binnen.

Ik wilde naar de computerkamer. Ik mocht van [slachtoffer 1], die in de deuropening van de
huiskamer stond, de huiskamer niet uit.

Hierop liep [slachtoffer 1], met een hand op mijn schouder zodat ik niet naar buiten kon gaan, mee
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naar de computerkamer. Ik kon ongezien het pistool pakken. Ik heb het pistool voor mij gehouden.
Ik ben vervolgens de huiskamer helemaal doorgelopen, deze is acht meter lang. Ik heb tijdens het
lopen door de huiskamer het vuurwapen doorgeladen omdat het anders niet schiet.
Ik heb mij toen omgedraaid, gedreigd met het wapen en ik heb toen gezegd dat ik wilde hebben
dat zij mijn huis uit zouden gaan.
Toen [slachtoffer 1] mij op korte afstand was genaderd heb ik geschoten. 
Ik heb in de huiskamer twee keer geschoten met het pistool. De eerste keer weigerde het pistool,
toen heb ik meteen doorgeschoten. 
Het vuurwapen moest doorgeladen worden, dit heb ik al lopend door de huiskamer gedaan. Toen
ik schoot zei hij 'het is een pistool' en toen gingen ze allebei weg.

Het klopt dat ik achter hen aan ben gegaan.

Ik ben in de deuropening van de hal blijven staan. De deur van de lift is er gelijk naast. Als je in de
hal naar links gaat loopt het na twee à drie meter dood. [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] waren
helemaal doorgelopen, maar omdat het daar dood loopt moesten zij terug. Zij kwamen dus uit het
doodlopende gangetje. Ik heb toen weer geschoten.

Het is juist dat ik zes maanden voor het incident het vuurwapen uit de berging heb gehaald.

Het klopt dat ik donateur ben geworden van een schietvereniging om te weten te komen hoe een
wapen werkt. Als je een wapen wilt gaan gebruiken, moet je ook weten hoe het werkt. In mijn
optiek moet je, als je een wapen pakt het ook kunnen gebruiken. Als zij denken dat het een
waterpistool is en zij komen op mij af, dan heb ik geen tijd meer om het wapen door te laden. Ik
heb het wapen gepakt en dan ga je denken hoe ga ik het gebruiken. Ik heb hier over nagedacht.

2. De verklaring van de verdachte. 
De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg van 27 november 2012 verklaard -zakelijk
weergegeven-:

In de woonkamer ben ik doorgelopen naar de bank. Ik heb de veiligheidspal er afgehaald. Ik dacht
het pistool moet schietklaar zijn. Ik heb mij omgedraaid en mijn pistool op [slachtoffer 1] gericht.
Toen heb ik met mijn pistool op [slachtoffer 1] geschoten.

Mijn woning ligt op 4 meter afstand van de centrale hal. Ik ben in de deuropening van de hal gaan
staan. Zij waren helemaal doorgelopen, draaiden zich vervolgens om en kwamen weer op mij
aflopen. [slachtoffer 2] liep voorop. Toen heb ik nog een keer geschoten. Ik heb [slachtoffer 2] in
zijn been geschoten. Ik heb toen eenmaal geschoten, ik schoot laag.

3. Een proces-verbaal van bevindingen inzake parketnummer 10/661001-12. Dit proces-verbaal
houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - :

als de op 6 januari 2012 tegenover de officier van justitie afgelegde verklaring van de verdachte:

Mijn zoon besloot een hennepkwekerij te bouwen en had behoefte aan een timmerman. Ik kende
een timmerman [slachtoffer 2], ik noem hem [slachtoffer 2], [slachtoffer 2] en bracht hem in contact
met mijn zoon. [slachtoffer 2] deed voor € 40.000,= werkzaamheden voor mijn zoon. Dat was in
2008. Mijn zoon heeft dat bedrag nooit aan [slachtoffer 2] betaald. [slachtoffer 2] wilde wel geld
zien en kwam bij mij terecht. [slachtoffer 2] begon mij lastig te vallen; hij wilde geld zien en ik
wilde niet betalen.

Op 3 januari was ik thuis. Er werd aangebeld. Toen ik de deur open deed kwam ik er achter dat
het [slachtoffer 2] was. Binnen 30 à 40 seconden nadat ik de deur opende volgde er een tweede
man.
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4.2.

4.3.

[slachtoffer 2] wilde weer geld hebben. In de woonkamer van mijn huis zei [slachtoffer 2]: "we
gaan het regelen, goedschiks of kwaadschiks". Omdat ik naar het wapen wilde dat in een andere
kamer lag verzon ik een smoes. Ik zei dat ik even de computer wilde uitzetten. Die stond aan in de
kamer waar het wapen lag. [slachtoffer 2] en de gorilla wilden dat niet en hielden mij tegen. Dat
werd een kleine worsteling. Uiteindelijk mocht ik onder begeleiding naar die kamer waar de
computer stond. Naast de computer stond een kast. In die kast lag dat vuurwapen. Nadat ik de
computer uitzette trok ik mij als het ware aan de kast omhoog, pakte meteen het wapen en hield
het voor mijn buik en uit het zicht van [slachtoffer 2] en de gorilla en liep de woonkamer weer in.
Ik moest het wapen nog doorladen en deed dat ook weer uit het zicht. Ik haalde de veiligheidspal
eraf en liep naar het eind van de woonkamer. Daar aangekomen draaide ik mij om en richtte het
wapen op [slachtoffer 2] en de gorilla. Ik zei: "ik wil dat jullie nu mijn huis verlaten".

De gorilla kwam op mij aflopen. Ik richtte op de schouder van de gorilla en drukte af. Er werd een
schot gelost. [slachtoffer 2] en de gorilla verlieten de woning.

Ik liep achter [slachtoffer 2] en de gorilla aan de woning uit naar het portiek/de galerij op.
[slachtoffer 2] en de gorilla liepen een kant op waar ze niet weg konden. Daar was geen uitgang.
Dus liepen ze terug in mijn richting. Ik heb vervolgens het wapen opnieuw gericht. Ik schoot de
ander in zijn been. [slachtoffer 2] en de gorilla renden toen weg.”

Het middel richt zich tegen de verwerping van een ten aanzien van feit 2 gevoerd verweer,
inhoudende dat de verdachte geen (voorwaardelijk) opzet had om [slachtoffer 2] te doden.

Het hof heeft het bedoelde verweer in zijn arrest – opmerkelijk genoeg onder de kop “Gevoerde
verweren met betrekking tot de strafbaarheid van het bewezen verklaarde en de strafbaarheid
van de verdachte van het onder 2 ten laste gelegde” – als volgt verwoord en verworpen:

“Kwalificatie

De raadsman heeft ter zake van het onder 2 ten laste gelegde aangevoerd dat het gericht laag
schieten op afstand niet oplevert het aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat [slachtoffer 2]
zou worden gedood. Het handelen van de verdachte ter zake van het onder 2 ten laste gelegde
dient dan ook gekwalificeerd te worden als een poging tot zware mishandeling.

Het hof is van oordeel dat de verdachte door gericht laag te schieten op [slachtoffer 2] waarbij
deze in het been is geraakt, in de beperkte ruimte van de centrale hal van het flatgebouw, terwijl
de verdachte bovendien nooit eerder met een vuurwapen heeft geschoten en dus geen ervaren
schutter was, door aldus te handelen wel degelijk willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft
aanvaard dat vitale lichaamsdelen van [slachtoffer 2] zouden worden geraakt en dat [slachtoffer
2] hierdoor zou komen te overlijden en was aldus het opzet van de verdachte voorwaardelijk op
dat gevolg gericht en niet slechts op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.”

Het hof heeft bij de verwerping van het verweer, zoals hiervoor geciteerd, betrokken dat de
verdachte nooit eerder met een vuurwapen heeft geschoten en derhalve geen ervaren schutter
was. Weliswaar volgen die feiten niet rechtstreeks uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen,
maar het middel klaagt daarover niet. Ik merk overigens op dat het proces-verbaal van de
terechtzitting in hoger beroep van 18 september 2015 als verklaring van de verdachte onder meer
het volgende inhoudt:

“(…) Ik zeg u de feiten spreken toch voor zich. Als je een wapen uit de berging pakt en je hebt
zoals ik nog nooit in je leven geschoten. Weet u wat voor een herrie dat maakt, zeker in de hal.
(…) Mijn gedachte was dat ik naar de computerkamer moest. Mijn insteek was om naar het halletje

4 Het eerste middel
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

te komen. Ik heb nooit geoefend met het wapen (…).”

Derhalve is zonder meer duidelijk dat het hof bij de verwerping van het verweer rekening heeft
gehouden met hetgeen door de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep is verklaard.1

Waarover in de toelichting op het middel wel wordt geklaagd, is dat nu het hof heeft vastgesteld
dat verdachte voordat hij met het vuurwapen op [slachtoffer 2] heeft geschoten met datzelfde
vuurwapen ook op [slachtoffer 1] heeft geschoten, de vaststelling dat de verdachte nooit eerder
met een vuurwapen heeft geschoten feitelijk onjuist is, waardoor de verwerping van het verweer
onvoldoende met redenen is omkleed. De steller van het middel gaat daarbij mijns inziens uit van
een verkeerde lezing van het arrest, nu het hof met deze overweging zal hebben bedoeld dat de
verdachte voorafgaand aan de gebeurtenissen op 3 januari 2012 nog nooit eerder met het
vuurwapen heeft geschoten. Dat oordeel is in het licht van de door het hof vastgestelde feiten en
omstandigheden niet onbegrijpelijk.

Uit de omstandigheden dat de verdachte door in de beperkte ruimte van de centrale hal van het
flatgebouw gericht laag op [slachtoffer 2] te schieten, terwijl de verdachte niet eerder met een
vuurwapen heeft geschoten en dus geen ervaren schutter was, heeft het hof afgeleid dat er
sprake is geweest van het bestaan van een aanmerkelijke kans dat vitale lichaamsdelen van
[slachtoffer 2] zouden worden geraakt en dat deze persoon daardoor zou kunnen komen te
overlijden. Over dat oordeel klaagt het middel – afgezien van de onder 4.4 besproken klacht – als
ik het goed begrijp verder niet. Ik acht dit oordeel in elk geval niet onbegrijpelijk, nu het
verdedigbaar is dat het door een onervaren schutter in een beperkte ruimte (waardoor een
ricochet kan optreden) met een vuurwapen gericht laag schieten op een persoon een naar
algemene ervaringsregelen aanmerkelijke kans oplevert dat die persoon ten gevolge van
bijvoorbeeld een slagaderlijke bloeding komt te overlijden.2

Het middel klaagt wel over het oordeel van het hof dat de verdachte die aanmerkelijke kans
willens en wetens heeft aanvaard. Ik stel voorop dat het hof niet alleen heeft aangenomen dat
laag is geschoten (hetgeen volgt uit het feit dat de kogel in het bovenbeen van [slachtoffer 2]
terecht kwam), maar ook dat de verdachte “gericht” laag heeft geschoten, hetgeen mede in het
licht van de overweging van het hof dat er geen bewijs is dat de verdachte onvoorwaardelijk
opzet had, moeilijk anders verstaan kan worden dan dat het hof er vanuit is gegaan dat de
verdachte opzettelijk laag (op de benen van [slachtoffer 2]) heeft geschoten. Die feitelijke
vaststelling, die in cassatie het uitgangspunt van denken moet zijn, maakt dat vraagtekens
kunnen worden geplaatst bij het oordeel van het hof dat de verdachte de kans op een dodelijke
afloop willens en wetens heeft aanvaard. Het moge in het algemeen zo zijn dat het gericht
schieten op een persoon naar haar uiterlijke verschijningsvorm een gedraging is die zo zeer
gericht is op een bepaald gevolg dat het – behoudens contra-indicatie – niet anders kan zijn dan
dat de verdachte de aanmerkelijke kans op de dood van die persoon aanvaard, het op korte
afstand gericht op de benen van de desbetreffende persoon schieten levert naar haar uiterlijke
verschijningsvorm niet een zodanige gedraging op. In elk geval vormt het opzet om alleen de
benen te raken een contra-indicatie voor voorwaardelijk opzet.

Uit de vaststelling van het hof dat er objectief gezien sprake is van een aanmerkelijke kans, kan
niet zonder meer afgeleid worden dat de verdachte zich van die aanmerkelijke kans bewust is
geweest en die kans ook heeft aanvaard. Het hof heeft in hetgeen ter terechtzitting in hoger
beroep namens de verdachte is aangevoerd terecht aanleiding gezien om zijn oordeel dat sprake
is van voorwaardelijk opzet nader te motiveren, maar het hof heeft in zijn bewijsoverwegingen
geen feiten en omstandigheden vastgesteld waaruit kan worden afgeleid dat de verdachte
ondanks het feit dat hij op de benen van [slachtoffer 2] mikte, de kans op een dodelijke afloop
bewust heeft aanvaard. Dat maakt dat zijn oordeel niet begrijpelijk is.

Het middel slaagt.
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Het middel klaagt ten aanzien van feit 1 dat het hof het door de verdediging gedane beroep op
noodweer onvoldoende dan wel onbegrijpelijk gemotiveerd heeft verworpen nu het hof ten
onrechte heeft geoordeeld dat de grenzen van de noodzakelijke verdediging zijn overschreden.

Het hof heeft in zijn arrest op pagina 8 en 9 onder de kop “Gevoerde verweren met betrekking tot
de strafbaarheid van het bewezen verklaarde en de strafbaarheid van de verdachte van het onder
1 ten laste gelegde”, voor zover van belang, het volgende overwogen:

“Noodweer

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman overeenkomstig zijn pleitaantekeningen
aangevoerd dat de verdachte ter zake van het onder 1 ten laste gelegde heeft gehandeld uit
noodweer. [slachtoffer 1] is de woning van de verdachte wederrechtelijk binnengekomen. Er vindt
in de woning een worsteling plaats en de verdachte wordt in zijn woning feitelijk van zijn vrijheid
beroofd. [slachtoffer 1] komt dreigend op de verdachte af na het dreigen door de verdachte met
een wapen. Pas hierna schiet de verdachte gericht op [slachtoffer 1], aldus de raadsman.

Vooropgesteld moet worden dat indien door of namens de verdachte een beroep is gedaan op
noodweer, de rechter zal moeten onderzoeken of de voorwaarden voor de aanvaarding van dat
verweer zijn vervuld. De bedoelde voorwaarden houden naar luid van artikel 41, eerste lid, van
het Wetboek van Strafrecht in dat het begane feit was geboden door de noodzakelijke
verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke,
wederrechtelijke aanranding, waaronder onder omstandigheden mede is begrepen een
onmiddellijk dreigend gevaar voor zo een aanranding. Bij de beslissing of een gedraging geboden
was door de noodzakelijke verdediging - waarmee onder meer de proportionaliteitseis tot
uitdrukking wordt gebracht - van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed komt mede
betekenis toe aan de waardering van de feitelijke omstandigheden van het geval. Voorts geldt dat
de proportionaliteitseis ertoe strekt om niet ook dan een gedraging straffeloos te doen zijn indien
zij - als verdedigingsmiddel - niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding. 
Naar 's hofs oordeel was - ter zake van het onder 1 ten laste gelegde - door de onverwachte
aanwezigheid van de -twee- mannen in zijn huis, de mededeling van [slachtoffer 2] dat het
betalingsgeschil 'goedschiks dan wel kwaadschiks' opgelost moest worden en de worsteling met
[slachtoffer 1], waarbij het de verdachte feitelijk werd bemoeilijkt zijn huis te verlaten om aan de
mannen te ontkomen, weliswaar sprake van onmiddellijk dreigend gevaar voor een
ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van verdachtes lijf, maar is het hof van oordeel dat
de gekozen gedraging van de verdachte, te weten het op zeer korte afstand met een vuurwapen
gericht schieten op het bovenlichaam van [slachtoffer 1] in de beperkte ruimte van de woonkamer
- als verdedigingsmiddel - in onredelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding. Immers,
[slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] waren ongewapend, kwamen om een langslepende kwestie
'goedschiks al dan niet kwaadschiks' uit te praten en de verdachte, die met een smoes naar zijn
computerkamer wou om het vuurwapen te halen, heeft [slachtoffer 1] opzij geduwd om naar zijn
computerkamer te kunnen komen, waardoor de worsteling ontstond, waarbij de verdachte niet is
geslagen.

Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat het schieten door de verdachte op
[slachtoffer 1], niet geboden was door de noodzakelijke verdediging van verdachtes lijf,
eerbaarheid of goed en niet voldoet aan eisen van proportionaliteit. Deze gedraging van de
verdachte staat als verdedigingsmiddel niet in redelijke verhouding tot de ernst van de aanranding
die de verdachte onderging of dreigde te ondergaan.

Het verweer wordt verworpen. 
(…)”

5 Het tweede middel
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Artikel 41 lid 1 Sr bepaalt:

“Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of
eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.”

In zijn overzichtsarrest noodweer(exces) van 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016, 316
m. nt. Rozemond, geeft de Hoge Raad een samenvattend overzicht van mogelijke
aandachtspunten bij de beoordeling van een beroep op noodweer(exces), dat bij de beoordeling
van zo een beroep op noodweer(exces) handvatten biedt. Ten aanzien van het voor noodweer
geldende vereiste dat de gedraging is ‘geboden door de noodzakelijke verdediging’ heeft de Hoge
Raad in voornoemd arrest het volgende overwogen:

“Geboden door de noodzakelijke verdediging
3.5.1. In het voor noodweer geldende vereiste dat de gedraging is ‘geboden door de
noodzakelijke verdediging’ worden zowel de zogenaamde subsidiariteits- als de
proportionaliteitseis tot uitdrukking gebracht. Deze met elkaar samenhangende en niet altijd
scherp te onderscheiden eisen hebben betrekking op de vraag of de verdediging tegen de
aanranding noodzakelijk was, respectievelijk op de vraag of de gekozen wijze van verdediging
tegen de aanranding geboden was. 
Zeker bij deze eisen kan de persoon van degene die zich op noodweer beroept, van belang zijn.
Van de ene persoon mag bijvoorbeeld op grond van zijn hoedanigheid of bijzondere vaardigheden
meer worden gevergd op het vlak van de proportionaliteit dan van een ander.

Noodzaak van verdediging en onttrekkingsvereiste 
3.5.2. Aan de subsidiariteitseis is niet voldaan indien de verdachte zich niet behoefde te
verdedigen en er dus geen noodzaak tot verdediging bestond.
Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien de verdachte zich niet alleen aan de aanranding had
kunnen, maar zich daaraan ook had moeten onttrekken. Bij de verwerping van een beroep op
noodweer kan dus niet worden volstaan met het enkele argument dat de verdachte zich aan de
aanranding had kunnen onttrekken.
Het zich aan de aanranding kunnen onttrekken houdt in dat daartoe voor de verdachte een reële
en redelijke mogelijkheid moet hebben bestaan. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer de
positie van de verdachte en de ruimte waarin hij zich bevindt, redelijkerwijs geen mogelijkheid
bieden tot onttrekking aan de aanranding. 
Onttrekking aan de aanranding moet voorts van de verdachte kunnen worden gevergd. Dit
behoeft bijvoorbeeld niet het geval te zijn wanneer de situatie zo bedreigend is dat zich
onttrekken aan de aanranding geen reëel alternatief is. Ook bij een aanranding van anderen kan
zich het geval voordoen dat men zich niet behoefde te onttrekken aan de aanranding. Bovendien
kan iemands hoedanigheid – bijvoorbeeld die van politieambtenaar of van een op basis van art. 53
Sv optredend persoon - hier van belang zijn.

Verdediging moet geboden zijn 
3.5.3. De proportionaliteitseis strekt ertoe om niet ook dan een gedraging straffeloos te doen zijn
indien zij – als verdedigingsmiddel – niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de
aanranding. De in dat verband – tot terughoudendheid nopende – maatstaf luidt of de gedraging
als verdedigingsmiddel niet in onredelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding. De
keuze van het verdedigingsmiddel en de wijze waarop het is gebruikt, staan bij de beoordeling
van de proportionaliteit centraal. Zo staat in beginsel het met kracht toebrengen van een diepe,
potentieel dodelijke steekwond niet in verhouding met een aanval die bestaat uit het slaan met de
blote handen dan wel een vuist.”

Door het hof is in het kader van de verwerping van het namens verdachte gedane beroep op
noodweer vastgesteld dat er sprake is geweest van een onmiddellijk dreigend gevaar voor een
ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van verdachtes lijf, nu verdachte werd
geconfronteerd met de aanwezigheid van twee mannen in zijn huis, de mededeling van
[slachtoffer 2] dat het betalingsgeschil ‘goedschiks dan wel kwaadschiks’ opgelost moest worden
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en de worsteling met [slachtoffer 1], terwijl het de verdachte feitelijk werd bemoeilijkt zijn huis te
verlaten om aan de mannen te ontkomen. In dat oordeel ligt besloten dat het hof de verdediging
door de verdachte noodzakelijk heeft geacht. 
Bij de beoordeling van de vraag of de gekozen wijze van de noodzakelijke verdediging tegen de
aanranding geboden was, heeft het hof in aanmerking genomen dat de verdachte, in de beperkte
ruimte van de woonkamer, op zeer korte afstand met een vuurwapen3 gericht heeft geschoten op
het bovenlichaam van [slachtoffer 1]. Nu zowel [slachtoffer 1] als [slachtoffer 2] ongewapend
waren, langskwamen om een langslepende kwestie ‘goedschiks al dan niet kwaadschiks’ uit te
praten en door de gedragingen van de verdachte een worsteling met [slachtoffer 1] is ontstaan
waarbij de verdachte door deze laatste niet is geslagen, is het hof van oordeel dat het door de
verdachte gekozen verdedigingsmiddel niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de
aanranding. Gelet op hetgeen de Hoge Raad in rov. 3.5.3 van het hiervoor aangehaalde
overzichtsarrest heeft overwogen, heeft het hof bij zijn oordeel de juiste maatstaf gehanteerd.

Nu het hof bij zijn oordeel dat de verdediging niet geboden was de juiste maatstaf heeft
aangelegd, dient het oordeel van het hof dat verdachte zich op disproportionele wijze heeft
verdedigd op begrijpelijkheid te worden getoetst. De redelijkheid speelt daarbij een rol.4 De Hullu
schrijft daarover in zijn handboek het volgende:5

“Die proportionaliteitstoets wordt vooral door de omstandigheden van het geval bepaald. Dat
wordt in recente rechtspraak ook benadrukt. Daarbij wordt echter wel aangegeven dat ‘de
proportionaliteitstoets ertoe strekt om niet ook dan een gedraging straffeloos te doen zijn indien
zij – als verdedigingsmiddel – niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding’.
De precieze manier van verdedigen behoeft dus niet de beste te zijn, beslissend is of die niet in
onredelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding.

De wetgever heeft mijns inziens inderdaad beoogd om ‘wanverhoudingen’ tussen doel en middel,
disproportionaliteit buiten de noodweerbevoegdheid te houden. Het proportionaliteitsvereiste zou
dan in ieder geval excessen eruit moeten zeven (zoals het doodsteken van iemand die bij een
beroving minder dan één gram cocaïne en tien gulden heeft buitgemaakt) en voor een (niet te
zwaar aangezette) redelijkheidstoetsing moeten zorgen. Het is niet de bedoeling geweest om de
gekozen verdediging op een weegschaal te leggen en de vraag te stellen of de verdediging
optimaal is geweest. Een wat ruimhartiger toetsing van de proportionaliteit past ook bij het
rechtsordehandhavingsaspect van noodweer. Het doet bovendien recht aan de psychologische
werkelijkheid van de burger ten tijde van de aanranding; ongevraagd, onverwacht en doorgaans
ongeoefend heeft deze zich immers moeten verdedigen en dat kan tot een wat mildere
beoordeling van de proportionaliteit leiden. Een zekere ruimhartigheid lijkt ook te passen bij de
tijdgeest in onze ‘veiligheidsmaatschappij’. Van belang kan hier overigens ook worden het bestaan
van noodweerexces, dat in de heersende leer begrijpelijke overschrijdingen van vooral de
proportionaliteit kan verontschuldigen.”

In het genoemde overzichtsarrest stelt de Hoge Raad zoals wij zagen dat het met kracht
toebrengen van een diepe, potentieel dodelijke steekwond “in beginsel” niet in verhouding staat
tot een aanval met blote handen of met een vuist. Daaruit zou de conclusie kunnen worden
getrokken dat het gericht schieten op een ongewapende aanvaller waarvan in de onderhavige
zaak sprake is in beginsel eveneens in een wanverhouding staat tot de aanval, zodat het oordeel
van het hof niet onbegrijpelijk is. Mij lijkt dat te kort door de bocht. Veel hangt af van de
omstandigheden van het geval, waarvoor de door de Hoge Raad gekozen bewoordingen (“in
beginsel”) de ruimte laten. In zijn standaardarrest verwijst de Hoge Raad in een voetnoot naar HR
8 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5982, NJ 2008/233. In dat arrest ging het heel kort gezegd om
een ordinaire vechtpartij waarop een ruzie tijdens een feestje was uitgelopen. Het hof had daarbij
overwogen dat de verdachte zich ook met blote handen had kunnen verdedigen. De
omstandigheden in het onderhavige geval liggen geheel anders. De verdachte wordt in zijn eigen
woning van zijn vrijheid beroofd door twee mannen die een met de bouw van een hennepkwekerij
verband houdend betalingsgeschil ‘goedschiks of kwaadschiks’ komen oplossen. Gelet op de

325



5.8.
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6.1.

6.2.

gewelddadige wijze waarop geldvorderingen in het criminele milieu geïnd plegen te worden, moest
de verdachte het ergste vrezen als hij weigerde om te betalen. Dat niet bleek dat de mannen
gewapend waren, doet daaraan mijns inziens niet af. Een “gorilla” (zoals [slachtoffer 1] door de
verdachte werd omschreven) kan ook met blote handen iemand vreselijk toetakelen. Dat nog geen
geweld was gebruikt, maakt het mijns inziens evenmin anders, aangezien eerst werd gepoogd de
vordering ‘goedschiks’ te innen. Dat de verdachte – destijds een man van bijna 74 jaar – zich wel
met blote handen tegen de beide mannen zou kunnen verdedigen, is bij dit alles – anders dan in
de genoemde zaak (NJ 2008/233) – weinig aannemelijk. De verdachte moest het bij de worsteling
die ontstond, afleggen zonder dat er een klap viel. Dat lijkt mij tekenend voor de
krachtsverhoudingen. Ik merk voorts op dat de verdachte niet onmiddellijk schoot toen hij daartoe
de kans kreeg. De verdachte volstond aanvankelijk met het bedreigen van de beide mannen met
het vuurwapen. Pas toen de mannen geen gehoor gaven aan zijn sommatie de woning te verlaten
en toen [slachtoffer 1] ondanks die bedreiging op hem af kwam en hem dicht was genaderd, heeft
de verdachte (die geen kant op kon) een schot gelost. Wat moest hij anders?

Een vergelijking kan worden gemaakt met de zaak die aan de orde was in HR 29 september
2015, ECLI:NL:HR:2015:2867. In deze zaak was door het hof – kort gezegd – het volgende
vastgesteld. In de bovenwoning van de verdachte is sprake geweest van een wederrechtelijke
aanranding van de verdachte door de aangever die ‘verhaal wilde halen’, waarbij de aangever de
verdachte een pistool heeft laten zien. De verdachte moest vervolgens met de aangever mee de
trap af naar beneden. Buiten gekomen is de verdachte opnieuw beetgepakt en gesommeerd in
een auto plaats te nemen, waarop een worsteling volgde. Het hof oordeelde dat de verdachte de
grenzen van de noodzakelijke verdediging had overschreden door zich met een mes te verdedigen
tegen iemand die hem met zijn handen vastpakte. De Hoge Raad oordeelde dat, gelet op de door
het hof vastgestelde feiten en omstandigheden, de verwerping van het beroep op noodweer niet
zonder meer begrijpelijk was. Dat de aangever in deze zaak met een pistool was gewapend, lijkt
mij geen doorslaggevend verschil. [slachtoffer 2] had dan mogelijk geen pistool meegenomen,
maar wel een “gorilla”. Daartegen valt eveneens weinig uit te richten.

Het middel slaagt.

Het middel behelst de klacht dat de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM in cassatie is
overschreden.6

Dit middel dient onbesproken te blijven indien de Hoge Raad met mij van oordeel is dat het
bestreden arrest niet in stand kan blijven. Het tijdsverloop kan dan immers bij de nieuwe feitelijke
behandeling van de zaak aan de orde worden gesteld.7

7. Het eerste en het tweede middel slagen, terwijl het derde middel buiten bespreking kan blijven.

8. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

9. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest maar uitsluitend wat betreft de
bewezenverklaring van de feiten 1 en 2 en de strafoplegging en tot zodanige op art. 440 Sv
gebaseerde beslissing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen. Voor het overige strekt deze
conclusie tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

6 Het derde middel
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2
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4

5

6

7

Zie HR 23 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA5858, NJ 2008, 70 (rov. 3.4), HR 28 juni 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BQ4435 met name de conclusie van mijn ambtgenoot Vellinga voorafgaand aan deze
uitspraak onder 10. Vgl. ook HR 24 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7985.

Zie de conclusie van mijn ambtgenoot Machielse voorafgaand aan HR 22 november 2005,
ECLI:NL:HR:2005:AU3888 onder punt 4.3.

Zie voor wat betreft illegaal wapenbezit en de verhouding ten opzichte van een beroep op
noodweer(exces) rov. 3.7.1. van het reeds genoemde overzichtsarrest HR 22 maart 2016,
ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016,316, m.nt. N. Rozemond. Zie ook het bekende Bijlmer noodweer-arrest,
HR 23 oktober 1984, ECLI:NL:HR:1984:AC8567, NJ 1986, 56 m. nt. Keijzer en J. de Hullu, Materieel
Strafrecht, Deventer 2015, p. 329 e.v.

Zie daarover ook de noot van Rozemond onder het aangehaalde overzichtsarrest.

J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Deventer 2015, p. 325, met weglating voetnoten.

De verdachte heeft op 15 oktober 2015 beroep in cassatie ingesteld. De stukken zijn op 13 juli 2016
ter griffie van de Hoge Raad binnengekomen, zodat de inzendingstermijn van acht maanden, met bijna
een maand, is overschreden. Het middel klaagt daarover terecht.

HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578 (rov. 3.5.3).
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

nummer 23/003479-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft V.A. Groeneveld, advocaat te
Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal P.C. Vegter heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest, maar
uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf, tot vermindering van de hoogte
daarvan naar de gebruikelijke maatstaf, en tot verwerping van het beroep voor het overige.

Het middel klaagt dat hetgeen onder 1 is bewezenverklaard, voor zover inhoudende dat de
verdachte opzettelijk voorwerpen voorhanden heeft gehad die waren "bestemd tot het in
vereniging begaan" van het misdrijf "diefstal met geweld en/of afpersing in vereniging", niet uit de
gebezigde bewijsvoering kan worden afgeleid.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"Ten aanzien van feit 1:

hij op 14 november 2013 in Nederland, ter voorbereiding van het met anderen te plegen
misdrijf van diefstal met geweld en/of afpersing in vereniging, opzettelijk drie vuurwapens
(een Walther pistool en twee Skorpion machinepistolen, waarvan één doorgeladen) en twee
breekijzers en twee vuisthamers en handschoenen en petten en donkere kledingstukken en
shoppertassen, bestemd tot het in vereniging begaan van dat misdrijf, voorhanden heeft
gehad."

Deze bewezenverklaring steunt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang,
op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Een proces-verbaal van bevindingen van 15 en 19 november 2013, in de wettelijke vorm
opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren AOT NW 04, AOT NW 20, AOT
NW 28 en AOT NW 26, doorgenummerde pagina's 153 e.v.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling
van verbalisanten (of een of meer van hen):

Op 14 november 2013 reden wij, verbalisanten, verdeeld over drie onopvallende
politievoertuigen over de Apeldoornseweg te Arnhem. Wij waren belast met de opdracht om
alle inzittenden van de personenauto, merk: Volkswagen, type: Golf GTI, voorzien van het
kenteken [AA-00-AA] aan te houden. Ik, verbalisant AOT NW 04, heb om 19.43 uur de
opdracht gegeven genoemde personenauto tot stoppen te dwingen. Omdat wij de twee
rijbanen met onze politievoertuigen in beide richtingen bezetten, veroorzaakten wij een
gedwongen situatie met als doel de personenauto tot stilstand te brengen. Wij,
verbalisanten, zagen dat de bestuurder van de Volkswagen, op het moment dat hij onze
voertuigen naderde, enige snelheid minderde en vervolgens uitstuurde naar rechts en de
berm in reed, kennelijk met de bedoeling langs de positie van onze voertuigen te rijden. Wij
zagen dat de vrije doorgang voor de Volkswagen door de berm geblokkeerd werd door een
lichtmast. Het gevolg was dat de bestuurder van de Volkswagen met zijn rechter voorzijde

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het eerste middel
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tegen deze lichtmast tot stilstand kwam. Direct nadat de Volkswagen tot stilstand kwam
zagen wij, verbalisanten, dat de inzittenden, via de portieren aan de rechter zijde van het
voertuig, vliegensvlug uitstapten en direct vanuit de Volkswagen de groenstrook invluchten.
Door het team observatie en techniek was aangegeven dat er vier personen in de
Volkswagen zaten. Hierop zijn wij, verbalisanten, ook direct uit onze voertuigen gestapt en
hebben de achtervolging ingezet. De bestuurder van de Volkswagen, verdachte
[medeverdachte 1] , was als enige in het voertuig op zijn positie achter het stuur gebleven
en kon, nadat de ruiten aan die zijde van het voertuig waren geforceerd worden
aangehouden. Ik, verbalisant AOT NW 28, zag dat een van de verdachten voor mij uitrende
door de bosschages gelegen tussen de Apeldoornseweg en de rijksweg A50. Deze
verdachte,

[verdachte] , is door mij en verbalisant AOT NW 26 aangehouden. Ik, verbalisant AOT NW 28,
heb op de gelopen route een stel 'contacthandschoenen' en een pet gevonden. Het viel mij
op dat het erop leek dat deze goederen daar kort ervoor waren gevallen, omdat deze
bovenop het gras lagen. Ik, verbalisant AOT NW 04, zag op de Apeldoornseweg, in de
richting van Arnhem, op een afstand van ongeveer vijftien meter van waar ik stond, een
manspersoon de beide rijbanen over rennen in de richting van een hek. Ik zag dat de
verdachte zonder onderbrekingen zijn vluchtweg vervolgde en razendsnel het hek over klom
en in het bosgebied verdween.

(...)

8. Een proces-verbaal van relaas met nummer 2013277670 van 14 november 2013, in de
wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar T-110,
doorgenummerde pagina's R-004 e.v.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling
van de verbalisant:

Op 14 november 2013, omstreeks 19.40 uur, werd de Volkswagen Golf met kenteken [AA-00-
AA] , op afrit 21 van de A50 aangereden teneinde verdachten aan te houden. De verdachte
[medeverdachte 1] werd als bestuurder aangehouden. Omstreeks 19.45 uur werd de
verdachte [verdachte] aangehouden op de Rijksweg A50. Op de achterbank van de
Volkswagen Golf werden in een tas twee vuurwapens aangetroffen, gelijkend op een
Skorpion machinepistool en een pistool. In de berm nabij de Volkswagen Golf werd een
vuurwapen aangetroffen gelijkend op een Skorpion machinepistool.

(...)

11. Een proces-verbaal van sporenonderzoek met nummer 2013277670-36 van 18 november
2013, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar
[verbalisant 1] , doorgenummerde pagina's 110 e.v.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven als mededeling
van de verbalisant.

Na een achtervolging werden drie inzittenden van een Volkswagen Golf voorzien van
kenteken [AA-00-AA] als verdachten aangehouden. In het voertuig zijn vuurwapens
aangetroffen. Ik had de medewerkers van de arrestatie-eenheid telefonisch verzocht om de
vuurwapens 'veilig te maken' en te verpakken in papieren zakken.

Het onderzoek werd verricht in een garage van de Forensische Opsporing te Amsterdam.

Op de achterbank, achter de rechter voorstoel, zag ik een kleine zwarte schoudertas. Ik trof
in het grote vak van deze tas een pistoolmitrailleur zonder patroonmagazijn en een los
patroonmagazijn aan. Ik zag dat in dit patroonmagazijn een onbekend aantal patronen
aanwezig was. De pistoolmitrailleur (AAGI4356NL), het patroonmagazijn met de in het
magazijn aanwezige, onbekend aantal patronen (AAGI4354NL) werden veiliggesteld. In het
kleine vak van voornoemde tas zag ik een vuistvuurwapen van het merk 'Walther'. Ik zag dat
in het vuurwapen een patroonmagazijn aanwezig was. Ik zag dat in dit patroonmagazijn
een onbekend aantal patronen aanwezig waren. Het vuistvuurwapen (AAG14360NL) en het
patroonmagazijn met een onbekend aantal patronen (AAGI4359NL) werden veiliggesteld. In
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de kofferbak zag ik een papieren zak met daarin een pistoolmitrailleur. Ik zag dat de houder
nog in het vuurwapen aanwezig was. Ik zag dat in het patroonmagazijn een onbekend
aantal patronen aanwezig waren. Tevens zag ik dat er een patroon in de kamer aanwezig
was. De pistoolmitrailleur (AAGI4358NL), het patroonmagazijn met het onbekend aantal
patronen en de patroon uit de kamer (AAGI4357NL) werden veiliggesteld.

12. Een proces-verbaal van wapenonderzoek met nummer 2013277670 van 19 november
2013, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar
[verbalisant 2] , tevens Taakaccenthouder (vuur)wapens en munitie, doorgenummerde
pagina's 115 e.v.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling
van de verbalisant:

Op 18 november 2013 heb ik, verbalisant, een onderzoek ingesteld naar de in beslag
genomen vuurwapens en munitie. Ik verklaar het volgende:

Het aangetroffen pistool met SIN: AAGI4360NL betreft een pistool van het merk Walther,
model P99, kaliber .380 Auto (synoniem voor 9mmx17 of 9mm kort), oorspronkelijk 9mm
P.A.K., met serienummer T 747966. Dit pistool is een vuurwapen in de zin van artikel 1 lid 1,
onder 3e, gelet op artikel 2 lid 1, categorie III, onder 1e, van de Wet wapens en munitie. De
aangetroffen munitie uit het patroonmagazijn van het pistool Walther, met SIN: AAG14359NL
betreft het kaliber 9mmx17 of 9mm kort, van het merk Sellier en Bellot en model projectiel:
Volmantelrondneus. Er zijn tien patronen aangetroffen. De patronen zijn munitie in de zin
van artikel 1, onder 4e, gelet op artikel 2 lid 2, categorie III, van de Wet wapens en munitie.

Het aangetroffen pistool met SIN: AAGI4358NL betreft een pistoolmitrailleur van het merk
Zastava, model 84 'Skorpion', kaliber 7.65mm Browning, met serienummer 21784. De
pistoolmitrailleur was niet alleen geladen, maar ook doorgeladen en voor onmiddellijk
gebruik gereed. Deze pistoolmitrailleur is een vuurwapen in de zin van artikel 1 lid 1, onder
3e, gelet op artikel 2 lid 1, categorie II, onder 2e, van de Wet wapens en munitie.

De aangetroffen munitie uit deze pistoolmiltrailleur met SIN: AAGI4357NL betreft het kaliber
.32 Auto (synoniem voor 7.65mm Browning) en model projectiel: Volmantelrondneus. Er zijn
zestien patronen in het patroonmagazijn aangetroffen en een in de kamer. De patronen zijn
munitie in de zin van artikel 1, onder 4e, gelet op artikel 2 lid 2, categorie III, van de Wet
wapens en munitie.

Het aangetroffen pistool met SIN: AAGI4356NL betreft een pistoolmitrailleur van het merk CZ,
model 61 'Skorpion', kaliber 7.65mm Browning, met serienummer M8606. Deze
pistoolmitrailleur is een vuurwapen in de zin van artikel 1 lid 1, onder 3e, gelet op artikel 2 lid
1, categorie II, onder 2e, van de Wet wapens en munitie.

De aangetroffen munitie uit het patroonmagazijn van deze pistoolmitrailleur met SIN:
AAGI4354NL betreft kaliber 7.65mm Browning en 9mmx17 (synoniem 9mm kort) en
modelprojectiel: volmantelrondneus. Er zijn twaalf patronen aangetroffen. De patronen zijn
munitie in de zin van artikel 1, onder 4e, gelet op artikel 2 lid 2, categorie III van de Wet
wapens en munitie.

(...)

15. Een proces-verbaal sporenonderzoek met nummer 2013277670-27 van 16 november
2014, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren
[verbalisant 3] en [verbalisant 4] , doorgenummerde pagina's 174 e.v.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling
van verbalisanten (of een van hen):

Op 15 november 2013 werd door ons een forensisch onderzoek verricht aan een Volkswagen
Golf, met kenteken [AA-00-AA] (valse kentekenplaten).

Op de vloermat rechtsachter zagen wij een witte plastic tas. In deze tas zagen wij twee
hamers (vuistjes) en twee big shopper tassen. Op de achterbank zagen wij een zwarte
onderbroek, een zwarte onderbroek met rode strepen, een zwarte tas en een zwarte pet
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liggen. Op de vloermat aan de bestuurderszijde zagen wij een zwarte pet. Op de zitting van
de bestuurder zagen wij een afgetrokken/afgescheurde capuchon. In de kofferbak troffen wij
een grijze linker handschoen aan en twee breekijzers.

(...)

17. Een proces-verbaal van bevindingen OVC met nummer 2013277670 van 6 december
2013, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar
T389, doorgenummerde pagina's 349 e.v.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling
van de verbalisant:

Op 10 november 2013 is in de Volkswagen Golf GTI met kenteken [AA-00-AA] een technisch
hulpmiddel ingebouwd om de communicatie gevoerd in het voertuig op te nemen en de
locatie van het voertuig vast te stellen.

Hierbij werd de volgende communicatie opgenomen en uitgeluisterd:

Gesprek 21, gevoerd op 14 november 2013 van 18.09.07 uur tot 19.51.37 uur, waarbij
aanvangslocatie van het voertuig is Akbarstraat te Amsterdam en eindlocatie van het
voertuig is Apeldoornseweg te Arnhem.

18.09.56:

NN: Hé wie hebt die blaadje? [...] (fon.) jij hebt die blaadje toch?...

(...)

18.15.13:

NN: Maar jij moet rechts, want jij moet de vluchtstrook kunnen pakken als er wat gebeurt he

NN: Jaaa.

NN: Dat moet jij altijd... als er wat gebeurt.

(...)

18.17.55:

NN: Hebben wij maar één scrubie (fon.) niet twee? Hebben we maar één scrubie (fon.)... met
zijn vijven?

(...)

18.20.15:

NN: Hoe lang hebben jullie er toen over gedaan? Hoe lang nog dan [verdachte] ?

NN: Als je een barkie rijdt ben je er in een uur.

(...)

18.25.33:

NN: ... afslag Watergraafsmeer... voor de A1 ...

(...)

19.30.52:

NN: Hij was toch ... n.t.v. ... Arnhem ... n.t.v. ... om waarschijnlijk te doen...

NN: n.t.v. ... Apeldoornseweg N784...

19.31.10:

NN: Daar komt ie.

NN: Ja? ... De Scotu...

NN: Ga, ga, gas, gas... snelweg...

(...)

19.31.30:

::"Waar was hij dan?
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2.2.3.

NN: ... Scotu... of niet... ja?

19.32.09:

NN: ... je bent al te laat...

NN: Het is niet die kant, je moet een andere weggetje hebben... Apeldoornseweg...

19.32.46:

NN: ... bullshit... let gewoon op die ding, dit blaadje...

19.32.56:

NN: ... let gewoon op die ding... en klaar, ik weet het klaar...

NN: Je kent hier de weg toch?

19.33.26:

NN: Houdt rechts aan van Arnhem en voeg in voor Apeldoornseweg N784, pak verderop de
Apeldoornseweg en sla linksaf naar de Hoeksingel...

(...)

19.34.43:

NN: ...Nooit doen met tom, nooit gelijk er naar toe, dit dat...

19.34.55:

NN: nee Scotu, Scotu. Gas, gas, ga is naar rechts...

19.35.08:

Klap te horen, geluid zacht aanhouding van verdachte(n).

(...)

20. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2013277670 van 3 februari 2014, in de
wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar T-016,
doorgenummerde pagina's 341 e.v.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling
van verbalisant:

Uit vijf overvallen op juweliers gepleegd in de tweede helft van 2013 valt een bepaalde
modus operandi op te maken. De volgende kenmerken zijn daarbij onder meer van belang:

- overval vindt plaats op druk winkeltijdstip

- meerdere overvallers

- donkere kleding en het hoofd bedekt met muts, pet

en/of capuchon

- gebruik van één of meer (automatische) vuurwapen(s)

- gebruik van mokers c.q. (vuist-)hamers

- gebruik van sporttassen c.q. big shoppers."

Het Hof heeft voorts het volgende overwogen:

"De verdediging heeft (...) vrijspraak bepleit bij gebreke van wettig en overtuigend bewijs.
Hiertoe is - zakelijk weergegeven - aangevoerd dat het doel van de rit van Amsterdam naar
Arnhem niet duidelijk is geworden en dat verdachte niet op de hoogte was van de
aanwezigheid van de in en bij de auto aangetroffen wapens en andere voorwerpen.
Daarnaast zou verdachte niet hebben geweten dat de auto waar hij in zat van misdrijf
afkomstig was.

Het hof verwerpt deze verweren en overweegt daartoe het volgende.

Uit de stukken in het dossier en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep blijkt het
volgende.

De verdachte en zijn medeverdachten wonen in Amsterdam. Op 14 november 2013 is de
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2.3.

verdachte in een Volkswagen Golf met zijn medeverdachten uit Amsterdam vertrokken. Met
behulp van een in de auto ingebouwd technisch hulpmiddel is de in de auto gevoerde
communicatie opgenomen waarbij de aanvangslocatie de Akbarstraat in Amsterdam was
(18.09.07 uur) en de eindlocatie de Apeldoornseweg te Arnhem (19.51.37 uur), waar de auto
door de politie tot stilstand werd gedwongen.

Uit deze opname blijkt dat één van de inzittenden vraagt wie het blaadje heeft, dat op het
blaadje moet worden gelet en dat werd gezegd: "nooit doen met tom, nooit gelijk er naar
toe". Voorts wordt door één van de inzittenden tegen de bestuurder gezegd dat hij naar
rechts moet want dan kun je de vluchtstrook pakken als er wat gebeurt. Eén van de
inzittenden vraagt: "hoe lang hebben jullie er toen over gedaan? Hoe lang nog dan
[verdachte] ?" waarop door een inzittende wordt geantwoord: "als je een barkie (het hof
begrijpt: 100) rijdt ben je er in een uur". Vlak voordat de auto door de politie tot stilstand
wordt gedwongen, zegt één van de inzittenden: "nee scotu. Gas, ga is naar rechts".

Uit de bevindingen van de verbalisanten blijkt dat de bestuurder van de auto bij het tot
stilstand dwingen hiervan uitstuurde naar rechts en de berm in reed en toen tegen een
lichtmast tot stilstand kwam. Drie inzittenden verlieten vliegensvlug de auto en renden weg.
De medeverdachte [medeverdachte 1] is in de auto blijven zitten en werd direct
aangehouden. De verdachte is vervolgens op korte afstand van de auto door de politie
aangehouden en de medeverdachte [medeverdachte 2] is later die avond door de politie
aangehouden in een bus in Arnhem. Die dag was het koopavond in Arnhem.

In en bij de auto zijn voorwerpen aangetroffen waaronder een pistool en twee
pistoolmitrailleurs, breekijzers, vuisthamers, handschoenen, petten, kledingstukken en
plastic shoppers. Op het pistool is DNA van medeverdachte [medeverdachte 2] aangetroffen.

Het hof is van oordeel dat gelet op de hierboven vastgestelde feiten, de verdachte en zijn
medeverdachten een plan hadden voorbereid om naar Arnhem te reizen met een crimineel
doel hetgeen ook voor een gemiddelde rechtsgenoot duidelijk is. Er was onder meer sprake
van een voorverkenning, een routebeschrijving en een vooraf bepaalde (globale)
aankomsttijd. Het plan voorzag voorts in een voortijdige vluchtmogelijkheid via de
vluchtstrook. Verdachten probeerden bij de politieblokkade langs de politieauto's te rijden en
vervolgens toen dit niet lukte, sloegen drie inzittenden van de Volkswagen Golf op de vlucht.
Het hof acht bewezen dat de verdachte een van de inzittenden was van deze auto gelet op
de tijd en plaats van zijn aanhouding. Daarnaast heeft de verdachte niets willen verklaren
over de reden van zijn reis naar Arnhem terwijl een ontzenuwende verklaring gelet op de
hem voorgehouden verdenking toch wel voor de hand zou liggen.

Gelet op de overweging van het hof dat de verdachte een crimineel doel voor ogen had, is er
bij hem sprake van opzet op het voorhanden hebben van de hierboven genoemde
voorwerpen welke voorwerpen gezamenlijk naar hun uiterlijke verschijningsvorm ook
bestemd zijn voor het begaan van een misdrijf.

De stelling van de verdediging dat de verdachte niet op de hoogte was van de in de auto
aanwezige voorwerpen, waar onder het na het treffen met de politie in de directe nabijheid
van de auto aangetroffen doorgeladen vuurwapen, acht het hof onder de beschreven
omstandigheden ongeloofwaardig. Hoewel de verdediging op dit punt geen verweer heeft
geformuleerd, is het hof van oordeel dat, gelet op de aard van de aangetroffen voorwerpen
in onderling verband gezien en het beschreven planmatig handelen van verdachte en zijn
medeverdachten, bewezen verklaard kan worden dat het gaat om de in de tenlastelegging
genoemde misdrijven diefstal met geweld en/of afpersing. Het op een koopavond naar een
stad rijden met vuurwapens waaronder twee pistoolmitrailleurs, waarvan één doorgeladen,
munitie, verhullende kleding, breekijzers/vuisthamers en lege tassen wijst op de intentie van
het toepassen van geweld en/of dreigen met geweld en het met gevulde tassen terugkomen
van de reis."

Het kennelijke oordeel van het Hof dat uit de bewijsvoering met voldoende bepaaldheid blijkt
welk "crimineel doel" de verdachte met het voorhanden hebben van de in de bewezenverklaring
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2.4.

4.1.

4.2.

genoemde voorwerpen voor ogen had, is niet onbegrijpelijk, nu het Hof naast de omstandigheid
dat "het [op een koopavond] naar een stad rijden met vuurwapens waaronder twee
pistoolmitrailleurs, waarvan één doorgeladen, munitie, verhullende kleding,
breekijzers/vuisthamers en lege tassen wijst op de intentie van het toepassen van geweld en/of
dreigen met geweld en het met gevulde tassen terugkomen van de reis" ook betekenis heeft
toegekend aan de omstandigheid dat "er (...) onder meer sprake [was] van een voorverkenning,
een routebeschrijving en een vooraf bepaalde (globale) aankomsttijd", waarmee het Hof tot
uitdrukking heeft gebracht dat de verdachte en zijn medeverdachten een plan hadden voorbereid
om het, naar tijd en plaats nader bepaald, in de bewezenverklaring omschreven misdrijf te plegen.

Het middel faalt aldus.

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere
motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Het middel klaagt dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM in de cassatiefase
is overschreden omdat de stukken te laat door het Hof zijn ingezonden.

Het middel is gegrond. Voorts doet de Hoge Raad in deze zaak waarin de verdachte zich in
voorlopige hechtenis bevindt, uitspraak nadat meer dan zestien maanden zijn verstreken na het
instellen van het cassatieberoep. Een en ander 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 gevangenisstraf van 36 maanden.

Nu de Hoge Raad geen 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 de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

vermindert deze in die zin dat deze 34 maanden beloopt;

verwerpt het beroep voor het overige.

3 Beoordeling van het tweede middel

4 Beoordeling van het derde middel

5 Slotsom

6 Beslissing
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Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren
H.A.G. van Splinter-van Kan en Y. Buruma, in bijzijn van de waarnemend griffier A.C. ten Klooster, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 september 2016.
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 31-05-2016

Datum publicatie 07-09-2016

Zaaknummer 15/02862

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2016:2025, Gevolgd 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Voorbereiding diefstal met geweld en/of afpersing in vereniging, art. 46 Sr jo. artt.
312 en 317 Sr. Bewijsklacht. Het kennelijke oordeel van het Hof dat uit de
bewijsvoering met voldoende bepaaldheid blijkt welk “crimineel doel” verdachte
met het voorhanden hebben van de in de bewezenverklaring genoemde
voorwerpen voor ogen had, is niet onbegrijpelijk, nu het Hof naast de
omstandigheid dat “het op een koopavond naar een stad rijden met vuurwapens
waaronder twee pistoolmitrailleurs, waarvan één doorgeladen, munitie, verhullende
kleding, breekijzers/vuisthamers en lege tassen wijst op de intentie van het
toepassen van geweld en/of dreigen met geweld en het met gevulde tassen
terugkomen van de reis” ook betekenis heeft toegekend aan de omstandigheid dat
“er (…) onder meer sprake was van een voorverkenning, een routebeschrijving en
een vooraf bepaalde (globale) aankomsttijd”, waarmee het Hof tot uitdrukking
heeft gebracht dat verdachte en zijn medeverdachten een plan hadden voorbereid
om het naar tijd en plaats, nader bepaalde, in de bewezenverklaring omschreven
misdrijf te plegen. Samenhang met 15/01564.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 15/02862
Zitting: 31 mei 2016

Mr. P.C. Vegter
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 22 januari 2015 door het gerechtshof Amsterdam wegens 1.
“voorbereiding van: diefstal, voorafgegaan, vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging
met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of
gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers
aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te
verzekeren, terwijl het feit wordt- gepleegd door twee of meer verenigde personen en/of
afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen” en 2.
“medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en
het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II, meermalen gepleegd en
medeplegen van 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 en medeplegen van handelen in
strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd” veroordeeld

ECLI:NL:PHR:2016:715
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tot gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden met aftrek als bedoeld in art. 27(a) Sr. Voorts
heeft het hof de onttrekking aan het verkeer bevolen van inbeslaggenomen voorwerpen, zoals in
de bestreden uitspraak nader omschreven.

2.  Er bestaat samenhang met de zaak 15/01564. In deze zaak zal ik vandaag ook concluderen.

3.  Namens de verdachte heeft mr. V.A. Groeneveld, advocaat te Amsterdam, drie middelen van
cassatie voorgesteld.

4.  Het eerste middel behelst ten aanzien van feit 1 de klacht dat het hof de bewezenverklaring
ontoereikend heeft gemotiveerd, nu uit de bewijsvoering niet kan worden afgeleid dat de
verdachte diefstal met geweld dan wel afpersing voor ogen stond.

5.  Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat:

“hij op 14 november 2013 in Nederland, ter voorbereiding van het met anderen te plegen misdrijf van
diefstal met geweld en/of afpersing in vereniging, opzettelijk drie vuurwapens (een Walther pistool en
twee Skorpion machinepistolen, waarvan één doorgeladen) en twee breekijzers en twee vuisthamers
en handschoenen en petten en donkere kledingstukken en shoppertassen, bestemd tot het in
vereniging begaan van dat misdrijf, voorhanden heeft gehad”.

6. Deze bewezenverklaring berust op de bewijsmiddelen zoals opgenomen in de bijlage bij het
bestreden arrest als bedoeld in art. 365a Sv. Deze bijlage houdt onder meer in:

“8. Een proces-verbaal van relaas met nummer 2013277670 van 14 november 2013, in de wettelijke
vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar T-110, doorgenummerde pagina’s
R-004 e.v.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de
verbalisant:

Op 14 november 2013, omstreeks 19.40 uur, werd de Volkswagen Golf met kenteken [AA-00-AA] , op
afrit 21 van de A50 aangereden teneinde verdachten aan te houden. De verdachte [medeverdachte 1]
werd als bestuurder aangehouden. Omstreeks 19.45 uur werd de verdachte [verdachte]
aangehouden op de Rijksweg A50. Op de achterbank van de Volkswagen Golf werden in een tas twee
vuurwapens aangetroffen, gelijkend op een Skorpion machinepistool en een pistool. In de berm nabij
de Volkswagen Golf werd een vuurwapen aangetroffen gelijkend op een Skorpion machinepistool.

In dit proces-verbaal zijn op pagina R-005 en R-006 twee foto’s opgenomen van de vuurwapens zoals
deze werden aangetroffen.

(…)

17. Een proces-verbaal van bevindingen OVC met nummer 2013277670 van 6 december 2013, in de
wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar T389, doorgenummerde
pagina’s 349 e.v.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de
verbalisant:

Op 10 november 2013 is in de Volkswagen Golf GTI met kenteken [AA-00-AA] een technisch hulpmiddel
ingebouwd om de communicatie gevoerd in het voertuig op te nemen en de locatie van het voertuig
vast te stellen.
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Hierbij werd de volgende communicatie opgenomen en uitgeluisterd:

Gesprek 21, gevoerd op 14 november 2013 van 18.09.07 uur tot 19.51.37 uur, waarbij
aanvangslocatie van het voertuig is Akbarstraat te Amsterdam en eindlocatie van het voertuig is
Apeldoornseweg te Arnhem.

18.09.56:

NN: Hé wie hebt die blaadje? [...] (fon.) jij hebt die blaadje toch?...

(...)

18.15.13:

NN: Maar jij moet rechts, want jij moet de vluchtstrook kunnen pakken als er wat gebeurt he

NN : Jaaa.

NN: Dat moet jij altijd... als er wat gebeurt.

(...)

18.17.55:

NN: Hebben wij maar één scrubie (fon.) niet twee? Hebben we maar één scrubie (fon.)... met zijn
vijven?

(...)

18.20.15:

NN: Hoe lang hebben jullie er toen over gedaan? Hoe lang nog dan [verdachte] ?

NN: Als je een barkie rijdt ben je er in een uur.

(...)

18.25.33:

NN : ... afslag Watergraafsmeer... voor de A1 ...

(...)

19.30.52:

NN: Hij was toch ... n.t.v. ... Arnhem ... n.t.v. ... om waarschijnlijk te doen...

NN: n.t.v. ... Apeldoornseweg N784...

19.31.10:

NN: Daar komt ie.

NN: Ja? ... De Scotu...

NN: Ga, ga, gas, gas... snelweg...

(...)

19.31.30:

::”Waar was hij dan?

NN: ... Scotu... of niet... ja?

19.32.09:

NN: ... je bent al te laat...

NN: Het is niet die kant, je moet een andere weggetje hebben... Apeldoornseweg...

19.32.46:

NN: ... bullshit... let gewoon op die ding, dit blaadje...
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19.32.56:

NN: ... let gewoon op die ding... en klaar, ik weet het klaar...

NN: Je kent hier de weg toch?

19.33.26:

NN: Houdt rechts aan van Arnhem en voeg in voor Apeldoornsseweg N784, pak verderop de
Apeldoornseweg en sla linksaf naar de Hoeksingel...

(...)

19.34.43:

NN: ...Nooit doen met tom, nooit gelijk er naar toe, dit dat...

19.34.55:

NN: nee Scotu, Scotu. Gas, gas, ga is naar rechts...

19.35.08:

Klap te horen, geluid zacht aanhouding van verdachte(n).

(…)

20. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2013277670 van 3 februari 2014, in de
wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar T-016, doorgenummerde
pagina's 341 e.v.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van
verbalisant:

Uit vijf overvallen op juweliers gepleegd in de tweede helft van 2013 valt een bepaalde modus
operandi op te maken. De volgende kenmerken zijn daarbij onder meer van belang:

- overval vindt plaats op druk winkeltijdstip meerdere overvallers

- donkere kleding en het hoofd bedekt met muts, pet en/of capuchon

- gebruik van één of meer (automatische) vuurwapen(s)

- gebruik van mokers c.q. (vuist-)hamers

- gebruik van sporttassen c.q. big shoppers.”

7. Het hof heeft voorts ten aanzien van de bewezenverklaring overwogen:

“De verdediging heeft voor de feiten 1 en 2 vrijspraak bepleit bij gebreke van wettig en overtuigend
bewijs. Hiertoe is -zakelijk weergegeven- aangevoerd dat het doel van de rit van Amsterdam naar
Arnhem niet duidelijk is geworden en dat verdachte niet op de hoogte was van de aanwezigheid van
de in en bij de auto aangetroffen wapens en andere voorwerpen. Daarnaast zou verdachte niet
hebben geweten dat de auto waar hij in zat van misdrijf afkomstig was.

Het hof verwerpt deze verweren en overweegt daartoe het volgende.

Uit de stukken in het dossier en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep blijkt het volgende.

De verdachte en zijn medeverdachten wonen in Amsterdam. Op 14 november 2013 is de verdachte in
een Volkswagen Golf met zijn medeverdachten uit Amsterdam vertrokken. Met behulp van een in de
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auto ingebouwd technisch hulpmiddel is de in de auto gevoerde communicatie opgenomen waarbij de
aanvangslocatie de Akbarstraat in Amsterdam was (18.09.07 uur) en de eindlocatie de
Apeldoornseweg te Arnhem (19.51.37 uur), waar de auto door de politie tot stilstand werd
gedwongen.

Uit deze opname blijkt dat één van de inzittenden vraagt wie het blaadje heeft, dat op het blaadje
moet worden gelet en dat werd gezegd: “nooit doen met torn, nooit gelijk er naar toe”. Voorts wordt
door één van de inzittenden tegen de bestuurder gezegd dat hij naar rechts moet want dan kun je de
vluchtstrook pakken als er wat gebeurt. Eén van de inzittenden vraagt: ”hoe lang hebben jullie er toen
over gedaan? Hoe lang nog dan [verdachte] ’ waarop door een inzittende wordt geantwoord: “als je een
barkie (het hof begrijpt: 100) rijdt ben je er in een uur”. Vlak voordat de auto door de politie tot
stilstand wordt gedwongen, zegt één van de inzittenden: “nee scotu. Gas, ga is naar rechts”.

Uit de bevindingen van de verbalisanten blijkt dat de bestuurder van de auto bij het tot stilstand
dwingen hiervan uitstuurde naar rechts en de berm in reed en toen tegen een lichtmast tot stilstand
kwam. Drie inzittenden verlieten vliegensvlug de auto en renden weg. De medeverdachte
[medeverdachte 1] is in de auto blijven zitten en werd direct aangehouden. De verdachte is
vervolgens op korte afstand van de auto door de politie aangehouden en de medeverdachte
[medeverdachte 2] is later die avond door de politie aangehouden in een bus in Arnhem. Die dag was
het koopavond in Arnhem.

In en bij de auto zijn voorwerpen aangetroffen waaronder een pistool en twee pistoolmitrailleurs,
breekijzers, vuisthamers, handschoenen, petten, kledingstukken en plastic shoppers. Op het pistool is
DNA van medeverdachte [medeverdachte 2] aangetroffen.

Het hof is van oordeel dat gelet op de hierboven vastgestelde feiten, de verdachte en zijn
medeverdachten een plan hadden voorbereid om naar Arnhem te reizen met een crimineel doel
hetgeen ook voor een gemiddelde rechtsgenoot duidelijk is. Er was onder meer sprake van een
voorverkenning, een routebeschrijving en een vooraf bepaalde (globale) aankomsttijd. Het plan
voorzag voorts in een voortijdige vluchtmogelijkheid via de vluchtstrook. Verdachten probeerden bij de
politieblokkade langs de politieauto's te rijden en vervolgens toen dit niet lukte, sloegen drie
inzittenden van de Volkswagen Golf op de vlucht. Het hof acht bewezen dat de verdachte een van de
inzittenden was van deze auto gelet op de tijd en plaats van zijn aanhouding. Daarnaast heeft de
verdachte niets willen verklaren over de reden van zijn reis naar Arnhem terwijl een ontzenuwende
verklaring gelet op de hem voorgehouden verdenking toch wel voor de hand zou liggen.

Gelet op de overweging van het hof dat de verdachte een crimineel doel voor ogen had, is er bij hem
sprake van opzet op het voorhanden hebben van de hierboven genoemde voorwerpen welke
voorwerpen gezamenlijk naar hun uiterlijke verschijningsvorm ook bestemd zijn voor het begaan van
een misdrijf.

De stelling van de verdediging dat de verdachte niet op de hoogte was van de in de auto aanwezige
voorwerpen, waar onder het na het treffen met de politie in de directe nabijheid van de auto
aangetroffen doorgeladen vuurwapen, acht het hof onder de beschreven omstandigheden
ongeloofwaardig. Hoewel de verdediging op dit punt geen verweer heeft geformuleerd, is het hof van
oordeel dat, gelet op de aard van de aangetroffen voorwerpen in onderling verband gezien en het
beschreven planmatig handelen van verdachte en zijn medeverdachten, bewezen verklaard kan
worden dat het gaat om de in de tenlastelegging genoemde misdrijven diefstal met geweld en/of
afpersing. Het op een koopavond naar een stad rijden met vuurwapens waaronder twee
pistoolmitrailleurs, waarvan één doorgeladen, munitie, verhullende kleding, breekijzers/vuisthamers
en lege tassen wijst op de intentie van het toepassen van geweld en/of dreigen met geweld en het
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met gevulde tassen terugkomen van de reis.”

8. In het eerste lid van art. 46 Sr is de voorbereiding van ernstige misdrijven strafbaar gesteld:

“Voorbereiding van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht
jaren of meer is gesteld is strafbaar, wanneer de dader opzettelijk voorwerpen, stoffen,
informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen bestemd tot het begaan van dat misdrijf verwerft,
vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of voorhanden heeft.”

9. Voor strafbaarheid van voorbereiding gelden gelet op de wettekst een aantal vereisten.1 Onder
meer moet er sprake zijn van (objectief) gedrag. In dit geval is het voorhanden hebben bewezen
verklaard en daarover klaagt het middel niet. Als tweede objectieve geldt de aanwezigheid van de in
de wet genoemde voorbereidingsmiddelen. De in het onderhavige geval bewezenverklaarde middelen
zijn de volgende voorwerpen: vuurwapens, breekijzers vuisthamers, handschoenen, petten, donkere
kledingstukken en shoppertassen. Die voorwerpen moeten bestemd zijn voor het begaan van ‘dat’
misdrijf. Als subjectieve eis geldt dus dat de voorwerpen moeten kunnen dienen tot het begaan van
een misdrijf of een criminele bestemming hebben. De voorwerpen kunnen in hun gezamenlijkheid2

worden beoordeeld op de vraag of de bestemming ervan crimineel is. Als ik het goed zie wordt in het
middel de criminele bestemming van de voorwerpen niet betwist3 en dat lijkt mij gelet op hetgeen is
aangetroffen ook nogal onbegonnen werk. Als volgende – eveneens subjectieve – eis geldt opzet, al
dan niet in voorwaardelijke vorm. Ik begrijp het middel zo dat het bewijs van opzet wordt betwist.

10. Opzet op de aanwezigheid van voorwerpen bestemd tot het begaan van ‘dat’ misdrijf moet
worden bewezen. De steller van het middel verwijst naar De Hullu die er op heeft gewezen dat het
opzet niet altijd eenvoudig kan worden bewezen en daarom een belangrijke beperking van de
strafbare voorbereiding vormt. De Hullu voegt daaraan toe – het is in de onderhavige casus mijn
inziens van toepassing – dat wanneer mensen zich bijvoorbeeld met vermommingen en wapens in
een auto met draaiende motor bevinden daaruit meestal wel kan worden afgeleid dat zij slechte
plannen hebben, maar nog niet zonder meer welke plannen dat precies zijn. 4 Het gaat hier om de
vraag of het misdadige doel wel voldoende is bepaald of anders – en in de woorden van de Hoge
Raad – gezegd of uit de bewijsvoering met voldoende bepaaldheid blijkt welk misdadig doel verdachte
met het gebruik van de voorwerpen voor ogen had.5 De steller van het middel is van oordeel dat de
aangetroffen voorwerpen op zich zelf bezien even goed geschikt zijn voor andere feiten, zoals moord,
zware mishandeling, bedreiging, wederrechtelijke vrijheidsberoving en dergelijke. Het bewijs van het
opzet moet inderdaad ‘dat’ misdrijf wat nader bepalen. Mij lijkt overigens reeds enige nadere bepaling
te ontlenen aan de omstandigheid dat ook de shoppertassen als voorbereidingsmiddel zijn
gekwalificeerd. Die tassen passen niet bij moord, zware mishandeling, bedreiging en wederrechtelijke
vrijheidsberoving, althans in het algemeen6 niet. Ze passen meer bij een mogelijkheid om de buit te
vervoeren na een gewelddadig vermogensdelict.

11. Van een nader bepaald, min of meer concreet strafbaar feit was in zoverre wel sprake nu het hof
betekenis toekent aan een voorverkenning, een routebeschrijving, een vooraf bepaalde (globale)
aankomsttijd, de voorziening van een vluchtmogelijkheid en de daadwerkelijke onttrekking aan de
aanhouding. Deze door het hof in de bewijsoverweging feitelijk vastgestelde omstandigheden worden
in cassatie niet betwist. Het hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk aan deze omstandigheden
betekenis toegekend teneinde tot uitdrukking te brengen dat verdachte niet uit was op een waar dan
ook te plegen willekeurig strafbaar feit, maar dat het opzet was gericht op een feit dat moest worden
gepleegd op de avond van de aanhouding in de directe omgeving van de plaats van aanhouding
(Arnhem).

12. Het onderhavige geval wijkt hiermee af van de beide al eerder in een noot genoemde gevallen uit
2014.7 Dat het de verdachte en zijn medeverdachten voor ogen stond een diefstal met geweld en/of
afpersing te plegen heeft het hof hier niet slechts afgeleid uit de omstandigheid dat de aangetroffen
vuurwapens, breekijzers, vuisthamers, handschoenen en petten en donkere kledingstukken en (lege)
shoppertassen geschikt zijn om een dergelijk misdrijf te plegen. Het hof heeft hier bovendien
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vastgesteld dat de verdachte en zijn medeverdachten op het moment van hun aanhouding
daadwerkelijk op weg waren om het in de bewezenverklaring omschreven misdrijf te plegen. Zij
volgden in de auto een vooraf geprepareerde route, wilden geen gebruik maken van elektronische
navigatie en waren kennelijk zeer beducht voor politie. Het oordeel van het hof dat het, gelet op
bedoelde gedragingen in samenhang met de aangetroffen voorwerpen, niet anders kan zijn dan dat
de verdachte en zijn medeverdachten het opzet hadden een gewelddadig vermogensdelict als in de
bewezenverklaring omschreven te plegen, is niet onbegrijpelijk.

13. Dat het uiteindelijke concrete doel van de reis onbekend is gebleven, maakt daarbij geen verschil.
Het hof heeft vastgesteld dat uit het handelen van verdachte en zijn medeverdachten in concreto
gevaar uitging, het heeft evenwel niet kunnen vaststellen welk gevaar dat precies was. Voor
strafbaarheid op grond van art. 46 Sr is echter überhaupt niet vereist dat wordt vastgesteld dat
sprake is van concrete gevaarzetting, dat het handelen in abstracto gevaar voor een gewelddadig
vermogensdelict oplevert is voldoende.8 Dat laatste kan uit de bewijsvoering zonder meer worden
afgeleid.

14. Het hof heeft in de bewijsoverweging niet toegelicht wat de betekenis is van bewijsmiddel 20 voor
de bewijsvoering. Over het gebruik van bewijsmiddel 20 wordt in cassatie niet geklaagd. 9

Bewijsmiddel 20 beoogt kennelijk het voorbereide misdrijf en het daarop betrekking hebbende opzet
nader te concretiseren. Het hof noemt immers een aantal omstandigheden10 die duiden op een modus
operandi die is gebruikt bij vijf overvallen op juweliers in de tweede helft van 2013.

15. De toelichting op het middel richt zich nog tegen de vaststelling in de bewijsoverweging dat het
die dag koopavond in Arnhem was. De feitelijke juistheid van de vaststelling wordt niet betwist, maar
deze vaststelling zou geen betekenis hebben nu winkels vaker wel dan niet open zijn. In de
bewijsoverweging zelf wordt niet geëxpliciteerd welke betekenis11 het hof heeft toegekend aan de
vaststelling dat het koopavond was. Wel noemt het hof de omstandigheid dat het en koopavond
betrof eveneens in de laatste zin van de bewijsoverweging. De bewijsvoering wordt door de
vaststelling dat de winkels open zijn niet zonder meer onbegrijpelijk zodat zelfs als die vaststelling
niet relevant is dat nog niet tot cassatie behoeft te leiden. Ook zonder de vaststelling dat sprake was
van koopavond, is de bewezenverklaring zonder meer toereikend gemotiveerd.

16. Het middel faalt.

17. Het tweede middel klaagt dat de bewezenverklaring van feit 1 ontoereikend is gemotiveerd, nu uit
de bewijsvoering niet kan blijken van betrokkenheid van de verdachte bij het grondfeit waarop de
voorbereidingshandelingen waren gericht. Daartoe wijst de steller van het middel er terecht op dat
niet is vereist dat voorbereidingshandelingen zijn gericht op een door de voorbereider zelf (mede) te
plegen delict.12 Wanneer dat (mede)plegen evenwel in de tenlastelegging en bewezenverklaring is
opgenomen dient die betrokkenheid uiteraard wel uit de bewijsvoering te kunnen volgen.

18. Uit de reeds hiervoor ten aanzien van het eerste middel reeds deels aangehaalde bewijsvoering
kan worden afgeleid dat de verdachte niet alleen aanwezig was in de auto die op weg was naar de
locatie waar het feit waarop de voorbereidingshandelingen waren gericht zou worden gepleegd, maar
eveneens dat de verdachte aanwijzingen gaf over de te volgen route. In die vaststellingen ligt
besloten dat de verdachte niet alleen op dat moment een rol heeft gespeeld maar ook bij de planning
van het feit was betrokken aangezien hij de te rijden route had voor verkend. Het oordeel van het hof
dat de voorbereidingshandelingen waren gericht op een feit dat door de verdachte zou worden
medegepleegd is dan ook niet onbegrijpelijk. In aanmerking genomen dat de verdachte geen
verklaring voor zijn aanwezigheid in de auto heeft gegeven, is het oordeel voorts toereikend
gemotiveerd.

19. Het middel faalt.
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20. Het derde middel klaagt dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM in de
cassatiefase is overschreden.

21. De verdachte, die zich zowel ten tijde van het instellen van het cassatieberoep als ten tijde van de
betekening van de aanzegging in cassatie in voorlopige hechtenis bevond, heeft op 30 januari 2015
beroep in cassatie ingesteld. De stukken zijn op 2 oktober 2015 ter griffie van de Hoge Raad
binnengekomen, zodat de inzendingstermijn van zes maanden is overschreden. Voorts zal de Hoge
Raad uitspraak doen nadat meer dan zestien maanden zijn verstreken na het instellen van het
cassatieberoep. Dit brengt mee dat de redelijke termijn zoals bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM
inderdaad is overschreden. Het middel is terecht voorgesteld. Dat moet leiden tot strafvermindering.

22. De eerste twee middelen falen. In ieder geval het tweede middel kan worden afgedaan met de
aan art. 81, eerste lid, RO ontleende overweging. Het derde middel slaagt. Ambtshalve heb ik geen
gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak aanleiding behoren te geven.

23. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, maar uitsluitend wat betreft de
duur van de opgelegde gevangenisstraf, tot vermindering van de hoogte daarvan naar de
gebruikelijke maatstaf, en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Zie voor een bespreking van de bestanddelen van voorbereiding bijvoorbeeld A.N. Kesteloo,
Strafbaarheid in de voorfase, Deventer 2015, p. 39-53.

HR 20 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0213,.

Het hof oordeelt dat ook voor een gemiddeld rechtsgenoot duidelijk is dat naar Arnhem is gereisd
met een crimineel doel. De maatstaf is kennelijk ontleend aan Kammerstukken II, 1990/1991, nr. 3, p.
18.

De Hullu, Materieel strafrecht, 2015, p. 414/415.

HR 15 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:920 (onder verwijzing naar HR 28 januari
2014:ECLI:NL:HR2014:179, NJ 2014/107): drie ploertendoders, drie busjes traangas, een koevoet,
twee kogelwerende vesten en twee bivakmutsen eveneens aangetroffen in een auto.

Dat daarop met enige fantasie zoals ook uit de schriftuur (p. 4) blijkt wel uitzonderingen denkbaar
zijn, maakt het niet anders.

HR 15 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:920 (onder verwijzing naar HR 28 januari
2014:ECLI:NL:HR2014:179, NJ 2014/107).

Zie daarover HR 27 mei 2015, ECLI:NL:HR:2014:1233, NJ 2014/338, waar dat nog scherper lag
omdat het object waarop de voorbereidingshandelingen waren gericht überhaupt niet bleek te
bestaan (voorbereiden van medeplegen van verkrachting van een fictief meisje) en voor verdere
literatuurverwijzingen mijn conclusie in de zaak (ECLI:NL:PHR:2014:427) m.n. onder 15.

Nu de bewijsvoering zonder meer toereikend is ontbreekt ook het belang om te casseren wegens
het gebruik van het op zijn minst wat speculatieve bewijsmiddel 20. Vgl. HR 11 september 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BX0146, NJ 2013/241, rov. 2.2.5.

Het hof heeft het kennelijk anders dan de advocaat-generaal in zijn requisitoir niet aangedurfd om
de scooter die zou zijn klaargezet (vgl. ook bewijsmiddel 17 te weten het OVC gesprek over de ene
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11

12

scrubie – straattaal voor scooter – voor vijf personen) en een eerder onklaar gemaakte
buitenverlichting bij een Arnhemse juwelier in de beoordeling te betrekken. Indien dergelijke
vaststellingen gedaan zouden kunnen worden completeert dat het beeld van een overval op een
juwelier.

In het middel wordt geen verband gelegd met bewijsmiddel 20 zodat ik daarop ook niet verder zal
ingaan.

Vgl. J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 408.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Voorbereidingshandelingen hennepteelt, art. 11a Opiumwet. Uitleg bestanddeel
“bestemd zijn tot”. Blijkens de wetsgeschiedenis is voor een bewezenverklaring van
de bestemming a.b.i. art. 11a Opiumwet vereist dat de gedragingen strekken tot
voorbereiding of vergemakkelijking van hennepteelt, waarbij het uiteindelijke doel
ten behoeve waarvan de handeling wordt verricht van belang is. Gelet daarop heeft
het Hof de bewezenverklaring ontoereikend gemotiveerd, nu het voor het bewijs
o.m. gebruik heeft gemaakt van de verklaring van verdachte die inhoudt dat de
goederen zijn aangetroffen in een ruimte waarin vroeger een hennepplantage is
aangetroffen en dat hij die spullen gewoon niet heeft opgeruimd. Volgt partiële
vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2018/650 
TPWS 2018/17 
TPWS 2018/42 
NJ 2018/281 met annotatie van N. Rozemond 
RvdW 2018/373 
NBSTRAF 2018/242 
SR-Updates.nl 2018-0117 
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13 maart 2018

Strafkamer

nr. S 16/04228

EC/LBS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 12 augustus
2016, nummer 20/000196-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1977.

ECLI:NL:HR:2018:328
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft E.E.W.J. Maessen, advocaat te
Maastricht, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest
maar uitsluitend wat betreft het onder 3 bewezenverklaarde en de strafoplegging, en tot terugwijzing
van de zaak naar het Gerechtshof 's-Hertogenbosch teneinde op het bestaande hoger beroep
opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2 Beoordeling van het eerste middel

Het middel klaagt over de bewezenverklaring van het onder 3 tenlastegelegde.

Ten laste van de verdachte is overeenkomstig de tenlastelegging onder 3
bewezenverklaard dat:

"hij op 14 augustus 2015 te Brunssum stoffen en/of voorwerpen heeft voorhanden gehad, te
weten

- 40 assimilatielampen en

- 1 schakelbord en

- 1 snelheidsregelaar en

- 20 transformators en

- 1 afzuigslang en

- 2 koolstoffilters en

- 285 plantenpotten gevuld met potaarde en

- 3 ventilatoren en

- 2 slakkenhuizen en

- 1 Co2 booster/Hotbox en

- 1 water- beluchting- en dompelpomp en

- 2 x 5 liter groeimiddel en

- 2 cannacutters en

- 1 weegschaal

waarvan hij wist dat zij bestemd waren tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en
vijfde lid strafbaar gestelde feiten."

Deze bewezenverklaring steunt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang,
op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Proces-verbaal van doorzoeking d.d. 14 augustus 2015 (...), voor zover inhoudende als
relaas van verbalisanten [verbalisant 1] , [verbalisant 2] , [verbalisant 3] , [verbalisant 4] :

(...)

Er was informatie binnengekomen dat de bewoner van het adres [a-straat 1] te [plaats] ,
[verdachte] , een vuurwapen voorhanden zou hebben. (...)

Wij, [verbalisant 4] en [verbalisant 1] , zagen in de meterkast dat de meters van de
elektriciteit en gas niet aanwezig waren. Wij zagen dat er wel stroom in de woning was. Wij
zagen dat op de plaats van de gasmeter een zwarte rubberen slang zat. Wij zagen dat de
gaskraan openstond en dientengevolge werd er gas afgenomen zonder dat deze

1 Geding in cassatie
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geregistreerd werd op een gasmeter. Wij zagen dat er geen klep op de doos van de
zekeringen van Enexis aanwezig was. Vanaf de zekeringen van Enexis waren twee
elektriciteitsdraden aangebracht. Deze elektriciteitsdraden waren doorverbonden naar de
zekeringen van de huisinstallatie. Ten gevolge van deze illegaal aangebrachte
elektriciteitsdraden werd de woning voorzien van elektriciteit. De afgenomen elektriciteit
werd niet geregistreerd op een elektriciteitsmeter.

(...)

Nadat de fraude-inspecteur van Enexis, [betrokkene 1] , de illegale aansluiting van
elektriciteit had weg gehaald, zagen [verbalisant 4] en [verbalisant 1] dat de televisie in de
woonkamer nog in werking was. Bij een verder ingesteld onderzoek voelden wij dat aan de
rechterkant van de woning een lucht uit een provisorisch gemaakte uitgang kwam. Wij
hoorden en voelden dat er lucht uit kwam.

(...)

Ik, [verbalisant 3] vond onder de bank aan de rechterkant van de woonkamer een doorgang
naar de kelder. In de kelderruimte zijn twee kweekinrichtingen zonder hennepplanten
aangetroffen.

2. Proces-verbaal van verhoor van verdachte d.d. 14 augustus 2015 (...), voor zover
inhoudende als verklaring van verdachte:

(...)

De woning aan de [a-straat 1] is van mijn ex-schoonvader. Ik betaal huur.

(...)

Ze hebben me een paar jaar geleden voor een wietplantage opgepakt. Waarom die meters
nog niet teruggeplaatst zijn, zou ik niet weten. Ik dacht: "Val kapot Essent. Ik blijf wachten."

4. Ruimlijst Hennep d.d. 14 augustus 2015 (pg. 72), voor zover inhoudende:

Adres van inbeslagname: [a-straat 1] , te [plaats]

Datum van inbeslagname: 14 augustus 2015

Omschrijving goederen:

-20 aangesloten assimilatielampen

-20 armaturen

-1 schakelbord

-1 snelheidsregelaar

-20 transformatoren

-1 afzuigslang

-2 koolstoffilters

-2 slakkenhuizen

-3 ventilatoren

-1 Co2 Booster/Hotbox

-1 water- beluchting- en dompelpomp

-2 x 5 liter groeimiddelen

-2 knipbenodigdheden, waarvan lx cannacutter

-1 weegschaal

5. Proces-verbaal aantreffen hennepkwekerij d.d. 22 september 2015 (...), voor zover
inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 4] :

(...)

Ter zake een verdenking van overtreding van de Opiumwet stelde ik op vrijdag 14 augustus
2015 een onderzoek in op het adres de [a-straat 1] te [plaats] .
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2.3.1.

(...)

In kweekruimte 1 stonden in totaal 148 plantenpotten. De plantenbakken waren gevuld met
potaarde.

In kweekruimte 2 stonden in totaal 137 plantenpotten. De plantenbakken waren gevuld met
potaarde.

6. De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van dit hof op 29 juli 2016, voor
zover inhoudende:

Twee jaar geleden, in augustus 2013, is een hennepplantage gevonden bij mij. Voorwerpen
die daarmee verband hielden zijn niet opgeruimd, maar ze zijn blijven liggen.

U zegt mij dat ik, toen de thans ten laste gelegde feiten werden geconstateerd, stond
ingeschreven op de [a-straat 2] te [plaats] , maar dat ik feitelijk woonde op nummer [1] in
die straat. Dat klopt, ik woonde daar al een paar jaar. Ik huurde die woning van mijn ex-
schoonvader [betrokkene 2] . Toen in augustus 2013 de hennepkwekerij in de kelder werd
ontdekt en de meters voor gas en elektra door Enexis waren verwijderd heb ik een halfjaar
tot driekwart jaar bij een vriend gewoond op nummer [2] . Ik bleef echter netjes huur
betalen voor de woning. Voor zover ik weet heeft daar in de tussentijd niemand in de woning
gewoond.

Daarna ben ik weer gaan wonen op nummer [1] . Toen de thans ten laste gelegde feiten
werden geconstateerd woonde ik daar net weer 3 tot 4 maanden. Ik gebruikte wel gas en
licht.

De goederen zijn aangetroffen in de oude ruimte, waar vroeger een hennepplantage is
aangetroffen. Ik heb die spullen gewoon niet opgeruimd. Ik heb de kelder waarin de
goederen zijn aangetroffen dichtgemaakt. Ik heb het luik nog wel eens geopend, maar
maakte dat vervolgens dicht. Ik vind het goed zo dacht ik. Het zou goed kunnen dat de
aangetroffen spullen, die worden genoemd op de ruimlijst, van mij waren."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts het volgende overwogen:

"De raadsman heeft betoogd dat de verdachte niet de intentie had om met de goederen die
in zijn kelder zijn aangetroffen de onder lid 3 en 5 van artikel 11 van de Opiumwet bedoelde
strafbare feiten te plegen, zodat niet bewezen kan worden dat die goederen waren
bestemd tot het plegen van die feiten en de verdachte van dit feit vrijgesproken dient te
worden.

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat, om tot een
bewezenverklaring van dit feit te komen, voldoende is dat de verdachte wist dat de
goederen in zijn woning aanwezig waren en dat deze goederen de bestemming konden
hebben om de in artikel 11 lid 3 en 5 Opiumwet bedoelde feiten te plegen.

Het hof stelt vast dat de verdachte ter terechtzitting van het hof heeft verklaard dat hij wist
dat in de kelder onder zijn woning de voorwerpen lagen die in de bewezenverklaring zijn
genoemd. Volgens de verdachte waren die voorwerpen niet opgeruimd nadat bij hem in
augustus 2013 een hennepkwekerij was aangetroffen. Hij had zelf echter niet de intentie om
een nieuwe kwekerij te starten. Het hof is van oordeel dat, om tot een bewezenverklaring
van dit feit te komen, voldoende is dat de verdachte wist dat de aangetroffen voorwerpen
bestemd waren tot het plegen van de in lid 3 en lid 5 van artikel 11 van de Opiumwet
genoemde strafbare feiten. Uit de verklaring van de verdachte volgt dat hij dit wist. De in zijn
kelder aangetroffen voorwerpen zijn in het verleden immers daadwerkelijk gebruikt voor het
in stand houden van een hennepkwekerij, die in augustus 2013 is ontmanteld. Of verdachte
daadwerkelijk feiten wilde plegen als bedoeld in lid 3 en lid 5 van artikel 11 van de Opiumwet
is daarvoor irrelevant. Het verweer van de raadsman wordt om die reden verworpen."

Het onder 3 tenlastegelegde is toegesneden op art. 11a Opiumwet. Het in de
tenlastelegging en bewezenverklaring voorkomende begrip "bestemd zijn tot" moet derhalve
geacht worden aldaar te zijn gebezigd in dezelfde betekenis als daaraan toekomt in die
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2.3.2.

2.3.3.

2.4.

bepaling.

Voor de beoordeling van het middel zijn de volgende wettelijke bepalingen van belang:

- art. 11, derde en vijfde lid, Opiumwet:

"3. Hij die in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk handelt in strijd met een in
artikel 3 onder B, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes
jaren of geldboete van de vijfde categorie.

5. Indien een feit als bedoeld in het tweede of vierde lid, betrekking heeft op een grote
hoeveelheid van een middel, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
van de vijfde categorie opgelegd. Onder grote hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid
die meer bedraagt dan de bij algemene maatregel van bestuur bepaalde hoeveelheid van
een middel."

- art. 11a Opiumwet:

"Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt,
aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen,
ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft,
waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het
plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde
categorie."

De geschiedenis van de totstandkoming van de Wet van 12 november 2014 tot wijziging
van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of
vergemakkelijking van illegale hennepteelt (Stb. 2014, 444), op grond waarvan art. 11a
Opiumwet is komen te luiden als hiervoor weergegeven, houdt - voor zover hier van belang -
het volgende in:

"Voor een veroordeling ter zake van overtreding van het nieuwe artikel 11a zal het openbaar
ministerie moeten bewijzen dat betrokkene wist dat of ernstige redenen had om te
vermoeden dat de door hem verrichte handelingen bestemd waren voor het beroeps- of
bedrijfsmatig telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken of
vervoeren van lijst II middelen of van grote hoeveelheden van die middelen. Voorop gesteld
wordt dat dezelfde bestanddelen in artikel 10a van de Opiumwet zijn opgenomen zonder dat
dit tot vragen heeft geleid, terwijl het daarbij evenzeer kan gaan om personen die
(ogenschijnlijk) onderdeel uitmaken van het reguliere bedrijfsleven. Bij de lijst II middelen zal
het in de praktijk om voorbereidingshandelingen met betrekking tot de beroeps- of
bedrijfsmatige hennepteelt gaan of teelt van grote hoeveelheden hennep. Van strafbare
voorbereiding is sprake indien ten aanzien van de dader wetenschap of een ernstig
vermoeden kan worden bewezen bij de verrichting van handelingen die strekken tot
voorbereiding of vergemakkelijking van de genoemde illegale hennepteelt. Het gaat met
andere woorden steeds om de criminele intentie van de dader en de daaruit voortvloeiende
handeling. Deze twee bestanddelen van de strafbaarstelling moeten zijn vervuld, wil er
sprake zijn van strafbare voorbereidingshandelingen. De werking van deze bestanddelen is
vergelijkbaar met communicerende vaten. Indien de verrichte handeling onmiskenbaar
bestemd is voor de hennepteelt zal de criminele intentie grotendeels kunnen worden
afgeleid uit aard en bedoeling van die handeling, terwijl wanneer de handeling meer
alledaags is, hogere eisen zullen gelden voor het bewijs van hetgeen de verdachte wist of
redelijkerwijs had moeten vermoeden over het uiteindelijk doel ten behoeve waarvan de
handeling werd verricht."

(Kamerstukken II 2011/12, 32 842, nr. 6, p. 2)

Blijkens de hiervoor weergegeven wetsgeschiedenis is voor een bewezenverklaring van de
bestemming als bedoeld in art. 11a Opiumwet vereist dat de gedragingen strekken tot
voorbereiding of vergemakkelijking van hennepteelt, waarbij het uiteindelijke doel ten behoeve
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2.5.

waarvan de handeling wordt verricht van belang is. Gelet daarop heeft het Hof de
bewezenverklaring ontoereikend gemotiveerd, nu het voor het bewijs onder meer heeft gebezigd
de verklaring van de verdachte voor zover die inhoudt: "De goederen zijn aangetroffen in de oude
ruimte, waar vroeger een hennepplantage is aangetroffen. Ik heb die spullen gewoon niet
opgeruimd. Ik heb de kelder waarin de goederen zijn aangetroffen dichtgemaakt. Ik heb het luik
nog wel eens geopend, maar maakte dat vervolgens dicht. Ik vind het goed zo dacht ik."

Het middel slaagt.

Nu de Hoge Raad geen gronden aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou
behoren te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat het tweede middel
geen bespreking behoeft en als volgt moet worden beslist.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder
3 tenlastegelegde en de strafoplegging;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, opdat de zaak in zoverre op het
bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma,
E.S.G.N.A.I. van de Griend, A.L.J. van Strien en M.J. Borgers, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 maart 2018.

3 Slotsom

4 Beslissing
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Voorbereidingshandelingen hennepteelt, art. 11a Opiumwet. Uitleg bestanddeel
“bestemd zijn tot”. Blijkens de wetsgeschiedenis is voor een bewezenverklaring van
de bestemming a.b.i. art. 11a Opiumwet vereist dat de gedragingen strekken tot
voorbereiding of vergemakkelijking van hennepteelt, waarbij het uiteindelijke doel
ten behoeve waarvan de handeling wordt verricht van belang is. Gelet daarop heeft
het Hof de bewezenverklaring ontoereikend gemotiveerd, nu het voor het bewijs
o.m. gebruik heeft gemaakt van de verklaring van verdachte die inhoudt dat de
goederen zijn aangetroffen in een ruimte waarin vroeger een hennepplantage is
aangetroffen en dat hij die spullen gewoon niet heeft opgeruimd. Volgt partiële
vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 16/04228
Zitting: 28 november 2017

Mr. F.W. Bleichrodt
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 12 augustus 2016 door het gerechtshof 's-Hertogenbosch wegens 1.
“handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie”, 2. “handelen in strijd
met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd”, 3. “stoffen
voorhanden hebben waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van de in artikel 11,
derde en vijfde lid, van de Opiumwet strafbaar gestelde feiten” en 4. “diefstal, meermalen
gepleegd”, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van één maand, met aftrek als
bedoeld in art. 27 Sr. Tevens heeft het hof de tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk
opgelegde gevangenisstraf van een maand gelast.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. E.E.W.J. Maessen, advocaat te
Maastricht, heeft twee middelen van cassatie voorgesteld.

3.  Het eerste middel behelst de klacht dat het hof in het kader van het bewijs van het onder 3 ten
laste gelegde ten onrechte heeft geoordeeld dat voor een bewezenverklaring van art. 11a
Opiumwet voldoende is dat de verdachte wist dat de aangetroffen stoffen voorwerpen bestemd
waren tot het plegen van feiten als bedoeld in art. 11, derde en vijfde lid, Opiumwet, althans dat
de bewezenverklaring in dit opzicht onvoldoende met redenen is omkleed.

ECLI:NL:PHR:2017:1586
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4.  Ten laste van de verdachte heeft het hof onder 3 bewezen verklaard dat:

“hij op 14 augustus 2015 te Brunssum stoffen en/of voorwerpen heeft voorhanden gehad, te weten:
- 40 assimilatielampen en
- 1 schakelbord en
- 1 snelheidsregelaar en 
- 20 transformators en
- 1 afzuigslang en
- 2 koolstoffilters en
- 285 plantenpotten gevuld met potaarde en
- 3 ventilatoren en
- 2 slakkenhuizen en
- 1 Co2 booster/Hotbox en
- 1 water- beluchting- en dompelpomp en 
- 2x5 liter groeimiddel en
- 2 cannacutters en
- 1 weegschaal
waarvan hij wist dat zij bestemd waren tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid
strafbaar gestelde feiten.”

5. Het hof heeft de bewezenverklaring doen steunen op de bewijsmiddelen zoals opgenomen in de
aanvulling op het verkort arrest. Onder de aanhef “Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs”
heeft het hof voorts, voor zover van belang, het volgende overwogen:

“Ten aanzien van feit 3
De raadsman heeft betoogd dat de verdachte niet de intentie had om met de goederen die in zijn
kelder zijn aangetroffen de onder lid 3 en 5 van artikel 11 van de Opiumwet bedoelde strafbare feiten
te plegen, zodat niet bewezen kan worden dat die goederen waren bestemd tot het plegen van die
feiten en de verdachte van dit feit vrijgesproken dient te worden.

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat, om tot een bewezenverklaring van dit
feit te komen, voldoende is dat de verdachte wist dat de goederen in zijn woning aanwezig waren en
dat deze goederen de bestemming konden hebben om de in artikel 11 lid 3 en 5 Opiumwet bedoelde
feiten te plegen.

Het hof stelt vast dat de verdachte ter terechtzitting van het hof heeft verklaard dat hij wist dat in de
kelder onder zijn woning de voorwerpen lagen die in de bewezenverklaring zijn genoemd. Volgens de
verdachte waren die voorwerpen niet opgeruimd nadat bij hem in augustus 2013 een hennepkwekerij
was aangetroffen. Hij had zelf echter niet de intentie om een nieuwe kwekerij te starten. Het hof is
van oordeel dat, om tot een bewezenverklaring van dit feit te komen, voldoende is dat de verdachte
wist dat de aangetroffen voorwerpen bestemd waren tot het plegen van de in lid 3 en lid 5 van artikel
11 van de Opiumwet genoemde strafbare feiten. Uit de verklaring van de verdachte volgt dat hij dit
wist. De in zijn kelder aangetroffen voorwerpen zijn in het verleden immers daadwerkelijk gebruikt
voor het in stand houden van een hennepkwekerij, die in augustus 2013 is ontmanteld. Of verdachte
daadwerkelijk feiten wilde plegen als bedoeld in lid 3 en lid 5 van artikel 11 van de Opiumwet is
daarvoor irrelevant. Het verweer van de raadsman wordt om die reden verworpen.”

6. Tot het bewijs van het onder 3 ten laste gelegde is onder meer de volgende verklaring van de
verdachte, afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep, gebezigd:

“Twee jaar geleden, in augustus 2013, is een hennepplantage gevonden bij mij. Voorwerpen die
daarmee verband hielden zijn niet opgeruimd, maar ze zijn blijven liggen.

U zegt mij dat ik, toen de thans ten laste gelegde feiten werden geconstateerd, stond ingeschreven
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op de [a-straat 2] te [plaats] , maar dat ik feitelijk woonde op nummer [1] in die straat. Dat klopt, ik
woonde daar al een paar jaar. Ik huurde die woning van mijn ex-schoonvader [betrokkene 2] . Toen in
augustus 2013 de hennepkwekerij in de kelder werd ontdekt en de meters voor gas en elektra door
Enexis waren verwijderd heb ik een halfjaar tot driekwart jaar bij een vriend gewoond op nummer [2].
Ik bleef echter netjes huur betalen voor de woning. Voor zover ik weet heeft daar in de tussentijd
niemand in de woning gewoond.

Daarna ben ik weer gaan wonen op nummer [1] . Toen de thans ten laste gelegde feiten werden
geconstateerd woonde ik daar net weer 3 tot 4 maanden. Ik gebruikte wel gas en licht.

De goederen zijn aangetroffen in de oude ruimte, waar vroeger een hennepplantage is aangetroffen.
Ik heb die spullen gewoon niet opgeruimd. Ik heb de kelder waarin de goederen zijn aangetroffen
dichtgemaakt. Ik heb het luik nog wel eens geopend, maar maakte dat vervolgens dicht. Ik vind het
goed zo dacht ik. Het zou goed kunnen dat de aangetroffen spullen, die worden genoemd op de
ruimlijst, van mij waren.”

7. De steller van het middel voert aan dat het voorhanden hebben van stoffen en voorwerpen op
grond van art. 11a Opiumwet alleen strafbaar is als er een voornemen bestaat dat er met die stoffen
en voorwerpen strafbare feiten als bedoeld in art. 11, derde en vijfde lid, Opiumwet zullen worden
gepleegd. Door te overwegen dat het irrelevant is of de verdachte daadwerkelijk de feiten als bedoeld
in art. 11, derde en vijfde lid, Opiumwet wilde plegen, heeft het hof volgens de steller van het middel
blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting ten aanzien van art. 11a Opiumwet.

8. Artikel 11a Opiumwet luidt:

“Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert,
verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of
andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet of
ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel
11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.”

9. Artikel 11a Opiumwet is in werking getreden op 1 maart 2015.1 De wetgever heeft met deze
strafbepaling willen voorzien in een zelfstandige strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of
bevordering van illegale hennepteelt en uitvoer van grote hoeveelheden hennep.2 De term ‘illegale
hennepteelt’ wordt in dit verband gebruikt voor de bedrijfs- en beroepsmatige teelt en teelt van grote
hoeveelheden en voor het gehele productieproces van cannabis, inclusief diensten en handelingen die
met het oog daarop en op de verhandeling van cannabis worden verricht, alsmede de illegale uitvoer
van grote hoeveelheden cannabis.3

10. In art. 11a Opiumwet wordt verwezen naar de in artikel 11, derde en vijfde lid, Opiumwet
strafbaar gestelde feiten. Artikel 11, derde lid, Opiumwet betreft het in de uitoefening van een beroep
of bedrijf opzettelijk telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken of
vervoeren van middelen die op lijst II van de Opiumwet staan. Artikel 11, vijfde lid, Opiumwet betreft
dezelfde gedragingen, zij het niet verbonden aan de uitoefening van een beroep of bedrijf, maar
betrekking hebbend op ‘een grote hoeveelheid van een middel’ dat voorkomt op lijst II.4

11. In de parlementaire geschiedenis is ten aanzien van de reikwijdte van de strafrechtelijke
aansprakelijkheid bij voorbereidingshandelingen in de zin van art. 11a Opiumwet onder meer het
volgende opgemerkt:5

“Voor een veroordeling ter zake van overtreding van het nieuwe artikel 11a zal het openbaar
ministerie moeten bewijzen dat betrokkene wist dat of ernstige redenen had om te vermoeden dat de
door hem verrichte handelingen bestemd waren voor het beroeps- of bedrijfsmatig telen, bereiden,
bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken of vervoeren van lijst II middelen of van grote
hoeveelheden van die middelen. (…) Bij de lijst II middelen zal het in de praktijk om
voorbereidingshandelingen met betrekking tot de beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt gaan of teelt
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van grote hoeveelheden hennep. Van strafbare voorbereiding is sprake indien ten aanzien van de
dader wetenschap of een ernstig vermoeden kan worden bewezen bij de verrichting van handelingen
die strekken tot voorbereiding of vergemakkelijking van de genoemde illegale hennepteelt. Het gaat
met andere woorden steeds om de criminele intentie van de dader en de daaruit voortvloeiende
handeling. Deze twee bestanddelen van de strafbaarstelling moeten zijn vervuld, wil er sprake zijn
van strafbare voorbereidingshandelingen. De werking van deze bestanddelen is vergelijkbaar met
communicerende vaten. Indien de verrichte handeling onmiskenbaar bestemd is voor de hennepteelt
zal de criminele intentie grotendeels kunnen worden afgeleid uit aard en bedoeling van die handeling,
terwijl wanneer de handeling meer alledaags is, hogere eisen zullen gelden voor het bewijs van
hetgeen de verdachte wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden over het uiteindelijk doel ten
behoeve waarvan de handeling werd verricht.”

12. Voor strafrechtelijke aansprakelijkheid op grond van art. 11a Opiumwet is in de benadering die uit
de wetsgeschiedenis spreekt steeds vereist dat er sprake is van een ‘criminele intentie’ en een in
voornoemde bepaling opgenomen handeling ten aanzien van de daar genoemde
voorbereidingsmiddelen.6 De ‘criminele intentie’ omvat daarbij de bestanddelen ‘weet’ of ‘ernstige
reden heeft om te vermoeden’. Doordat strafbare voorbereidings- of bevorderingshandelingen op
grond van art. 11a Opiumwet zelfstandig strafbaar worden gesteld, brengt dit voor de bestrijding van
– kort gezegd - illegale hennepteelt voorts mee dat strafbare voorbereiding ook kan worden bewezen
zonder dat er een illegale hennepkwekerij is aangetroffen. Daardoor kunnen (ook) personen die op
uiteenlopende wijze illegale hennepteelt faciliteren zonder zelf te telen en personen die het
voornemen hebben te gaan telen onder het bereik van de strafbepaling vallen.7 Daaronder valt
bijvoorbeeld ook de situatie waarin sprake is van een volledig ingerichte kweekruimte, zonder
planten.8

13. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat de wetgever bij de redactie van art. 11a Opiumwet
onder meer aansluiting heeft gezocht bij de algemene strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen in art. 46 Sr en art. 10a van de Opiumwet.9 Dit brengt mee dat voor de
betekenis van het bestanddeel ‘bestemd zijn tot’ aansluiting kan worden gezocht bij de uitleg die
daaraan in het kader van beide artikelen wordt gegeven.

14. Tot 1 februari 2007 was voor strafbaarheid op grond van art. 46 Sr vereist dat sprake was van een
voorbereidingsmiddel dat ‘kennelijk bestemd’ was tot het begaan van een misdrijf.10 Dit begrip gaf
aanleiding tot discussie.11 In de parlementaire geschiedenis leek de nadruk te worden gelegd op de
objectieve bepaalbaarheid van die kennelijke bestemming. In de Kamerstukken was daarover het
volgende te lezen: ‘de misdadige bestemming moet voor de gemiddelde rechtsgenoot, gelet op de
omstandigheden waaronder de middelen werden gebruikt en aangetroffen, in het oog springen’.12 Aan
de andere kant bieden de toelichtende stukken ook aanknopingspunten voor een meer subjectieve
benadering.13 De Hoge Raad heeft in lijn hiermee overwogen dat bij de beoordeling of voorwerpen
naar hun uiterlijke verschijningsvorm "kennelijk bestemd" zijn tot het begaan van het misdrijf in de zin
van deze bepaling, niet kan worden geabstraheerd van het misdadige doel dat de verdachte met het
gebruik van die voorwerpen voor ogen had.14 In het zogenoemde Ford Transit-arrest15 had het hof
geoordeeld dat uit de omstandigheden van het geval kon worden afgeleid dat de verdachte en zijn
medeverdachte kennelijk de bank die zij wilden overvallen aan ‘het afleggen’ waren en dat zij de auto
op dat moment bezigden voor dat criminele doel. De Hoge Raad overwoog dat het hof de auto onjuist
noch onbegrijpelijk had beoordeeld op zijn uiterlijke verschijningsvorm, op het daarvan gemaakte
gebruik en op het misdadige doel dat de verdachte en zijn mededader met het gebruik van die auto
voor ogen hadden.16

15. De wetgever heeft in 2007 het geldende recht willen verduidelijken en het begrip ‘kennelijk’
geschrapt.17 Daarmee streefde de wetgever geen wijziging ten opzichte van de rechtspraak na. In de
memorie van toelichting wordt in dit verband zelfs opgemerkt dat de subjectieve bestemming, het
opzet, van de dader, toereikend is voor strafbaarheid.18

16. Zoals opgemerkt, heeft de wetgever bij de redactie van art. 11a Opiumwet ook aansluiting
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gezocht bij art. 10a van de Opiumwet. Tegen die achtergrond is het arrest van de Hoge Raad van 26
april 2016, ECLI:NL:HR:2016:743 van belang. In deze zaak werd in de kofferbak van de auto van de
verdachte drugsafval aangetroffen dat vrijkomt bij de bereiding van synthetische drugs. De verdachte
wilde zich van dit drugsafval ontdoen. Ten laste van de verdachte was – kort gezegd - bewezen
verklaard dat hij het bereiden van amfetamine heeft bevorderd, door het voorhanden hebben van
onder meer een speciekuip en roerspatels met resten van wat na onderzoek bleken te zijn
amfetamine, een koelbox, twee lege flessen methanol, ph-meters en handschoenen, waarvan de
verdachte ernstige reden had te vermoeden dat die voorwerpen bestemd waren tot het plegen van
dat feit. Daartoe had het hof overwogen dat het zich ontdoen van het drugsafval onderdeel uitmaakt
van een productieproces, dat dankzij de verwijdering van afval kan doorlopen c.q. worden voortgezet.
De Hoge Raad overwoog dat bij het karakter van art. 10a Opiumwet als zelfstandig voorbereidings- of
bevorderingsdelict niet past om daaronder ook handelingen te rubriceren die zijn verricht na afloop
van het voltooien van het voor te bereiden of te bevorderen delict. De Hoge Raad oordeelde dat het
hof met zijn overwegingen onvoldoende inzicht had gegeven in zijn gedachtegang. Voor zover het hof
tot uitdrukking had willen brengen dat ook van strafbare bevorderingshandelingen sprake is nadat de
productie van de verdovende middelen reeds is voltooid, getuigde dat oordeel van een onjuiste
rechtsopvatting. In het andere geval was het oordeel van het hof onvoldoende gemotiveerd. Uit de
bewijsvoering kon volgens de Hoge Raad niet volgen dat de verdachte ten tijde van het voorhanden
hebben van die materialen ernstige reden had om te vermoeden dat die “bestemd” waren voor (de
voortgang van) het productieproces van synthetische drugs. Dit arrest doet recht aan het wettelijke
vereiste dat de voorwerpen “bestemd zijn tot het plegen van dat feit”.19 ‘Bestemd zijn tot’ is immers
iets anders dan ‘afkomstig zijn uit’, zoals in de witwasbepalingen. 20 De bestemming is
toekomstgericht.

17. Ten slotte verdient HR 21 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2959 onze aandacht. Daarin stond,
evenals in de onderhavige zaak, een op art. 11a Opiumwet toegesneden bewezenverklaring centraal.
In deze zaak waren bij een growshop koolstoffilters en een zogenaamde kweektent aangetroffen. De
Hoge Raad oordeelde dat het bewezen verklaarde niet zonder meer uit de inhoud van de gebezigde
bewijsmiddelen kon worden afgeleid. Daarbij nam hij mede in aanmerking dat de verdediging onder
meer had aangevoerd dat de koolstoffilters waren beschadigd, dat er gaten zaten in de kweektent en
dat de desbetreffende goederen op de in de tenlastelegging genoemde datum niet (meer) bestemd
waren voor beroepsmatige of bedrijfsmatige hennepteelt.

18. Ik keer terug naar de onderhavige zaak. Het hof heeft het volgende vastgesteld. Op vrijdag 14
augustus 2015 heeft in de woning van de verdachte een doorzoeking ter inbeslagneming
plaatsgevonden waarbij een op een echt vuurwapen gelijkend voorwerp en verschillende patronen in
beslag zijn genomen. Tijdens die doorzoeking werd geconstateerd dat in de meterkast de elektriciteit-
en gasmeter ontbraken, terwijl in de woning wel stroom aanwezig was. Op de plaats van de gasmeter
was een zwarte rubberen slang aangesloten en de gaskraan stond open, waardoor gas werd
afgenomen zonder dat dit werd geregistreerd op een gasmeter. Twee elektriciteitsdraden,
aangebracht aan de zekeringen van Enexis en verbonden met de zekeringen van de huisinstallatie,
voorzagen de woning van elektriciteit. Registratie op een elektriciteitsmeter bleef daarbij achterwege.
In de woonkamer leidde een luchtstroom de verbalisanten naar een doorgang naar de kelder, die zich
bevond onder de bank. In de kelderruimte zijn vervolgens twee kweekinrichtingen zonder
hennepplanten aangetroffen. De verdachte heeft daarover ten overstaan van de politie verklaard dat
er in augustus 2013 een hennepplantage in de kelderruimte bij hem is aangetroffen en dat de
voorwerpen die daarmee verband hielden destijds niet zijn opgeruimd. Hij heeft voorts verklaard de
kelder daarna nog wel eens te hebben geopend, maar hem vervolgens te hebben dichtgemaakt.

19. De steller van het middel keert zich wel tegen het oordeel van het hof dat het voor een
bewezenverklaring van art. 11a Opiumwet niet relevant is of de verdachte daadwerkelijk de feiten als
bedoeld in art. 11, derde en vijfde lid van de Opiumwet wilde plegen.

20. Ik meen dat het middel in zoverre doel treft. Met zijn overweging dat het voor een
bewezenverklaring op grond van art. 11a Opiumwet irrelevant is of de verdachte daadwerkelijk feiten
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wilde plegen als bedoeld in art. 11, derde en vijfde lid, Opiumwet heeft het hof blijk gegeven van een
onjuiste rechtsopvatting. Het hiervoor besproken arrest van de Hoge Raad van 21 november 2017,
ECLI:NL:HR:2017:2959 biedt een bevestiging dat voor een bewezenverklaring van de bestemming in
de zin van art. 11a Opiumwet niet toereikend is dat de voorwerpen ooit bestemd waren tot het
plegen van de in art. 11, derde en vijfde lid, Opiumwet strafbaar gestelde feiten en dat de verdachte
dat wist. Bestemming ziet immers op de toekomst, niet op het verleden. Voor een bewezenverklaring
is vereist dat die bestemming ten tijde van het ten laste gelegde nog actueel is en dat de verdachte
daarvan weet. Het hof had dan ook niet in het midden mogen laten of de desbetreffende voorwerpen
ten tijde van het bewezen verklaarde nog steeds bestemd waren voor beroeps- of bedrijfsmatige dan
wel grootschalige hennepteelt. Daarbij merk ik nog op dat het hof de verklaring van de verdachte tot
het bewijs heeft gebezigd, inhoudende dat na het ontdekken van de hennepkwekerij de spullen niet
zijn opgeruimd, dat de ruimte waarin de hennepkwekerij zich bevond was dichtgemaakt en dat hij het
“zo” wel “goed vond”. Ook uit deze verklaring kan niet worden afgeleid dat de verdachte ten tijde van
het ten laste gelegde wist dat de voorwerpen bestemd waren tot het plegen van één van de in art.
11, derde en vijfde lid, Opiumwet strafbaar gestelde gedragingen. Dit brengt mee dat het hof de
bewezenverklaring onvoldoende met redenen heeft omkleed.

21. Het middel slaagt.

22. Het tweede middel behelst de klacht dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM
in de cassatiefase is overschreden, omdat de stukken te laat door het hof zijn ingezonden.

23. Namens de verdachte is op 18 augustus 2016 beroep in cassatie ingesteld. De stukken zijn op 10
mei 2017 ter griffie van de Hoge Raad binnengekomen, zodat de inzendingstermijn van acht maanden
is overschreden. Dit brengt mee dat de redelijke termijn zoals bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM
inderdaad is overschreden.

24. Nu uit de bespreking van het eerste middel volgt dat het bestreden arrest niet in stand kan
blijven, kan de Hoge Raad het tweede middel buiten bespreking laten. Het tijdsverloop kan immers bij
na terugwijzing aan de orde worden gesteld.21

25. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

26. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest maar uitsluitend wat betreft het
onder 3 bewezen verklaarde en de strafoplegging en tot terugwijzing naar het hof ’s-Hertogenbosch
teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Wet van 12 november 2014 tot wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van
handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt, Stb. 2014, 444.

Kamerstukken II 2010/11, 32842, nr. 3, p. 3. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
strafbaarstellingen in art. 11, derde en vijfde lid, Opiumwet, waar art. 11a Opiumwet naar verwijst,
betrekking hebben op alle middelen van lijst II van de Opiumwet. Ook de voorbereidingshandelingen
ten aanzien van andere middelen dan hennep vallen daarmee onder het bereik van de
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strafbaarstelling van art. 11a Opiumwet. Zie Kamerstukken II 2010/11, 32842, nr. 3, p. 8 en
Kamerstukken II 2011/12, 32842, nr. 6, p. 11. Zie daarover ook M. Borgers en E. van Poecke, Op weg
naar het einde: de strafbaarstelling van voorbereiding en vergemakkelijking van professionele
hennepteelt, Ars Aequi 2012, p. 171-181.

Kamerstukken II 2010/11, 32842, nr. 3, p. 1.

Borgers en Poecke merken daarbij nog op dat er veelal sprake zal zijn van een overlap tussen deze
twee bepalingen, te weten in die gevallen waarin het beroeps- of bedrijfsmatig telen etc. van hennep
betrekking heeft op een grote hoeveelheid. Zie M. Borgers en E. van Poecke, Op weg naar het einde:
de strafbaarstelling van voorbereiding en vergemakkelijking van professionele hennepteelt, Ars Aequi
2012, p. 171-181.

Kamerstukken II 2011/12, 32842, nr. 6, p. 2-3.

Zie ook Handelingen II 2012/13, 32842, nr. 67, item 9, p. 1, Kamerstukken I 2012/13, 32842, nr. B, p.
8-9. Handelingen I 2014/15, 32842, nr. 6, item 4, p. 24-25.

Kamerstukken II 2012/13, 32842, nr. 13, p. 6.

Kamerstukken II 2012/13, 32842, nr. 13, p. 6-7. In die situatie hoeft er nog geen sprake te zijn van
een poging tot het telen van hennep: de Hoge Raad heeft in zijn arrest van 17 november 2009,
ECLI:NL:HR:2009:BJ3566 geoordeeld dat het aanwezig hebben van een ruimte die is ingericht voor
het kweken van hennep, zonder enige verdere activiteit van de verdachte op zichzelf niet een
gedraging vormt die naar haar uiterlijke verschijningsvorm is gericht op de voltooiing van het telen van
hennep.

Kamerstukken II 2010/11, 32 842, nr. 3, p. 7, Kamerstukken II 2011/12, 32 842, nr. 6, p. 6. Zie
daarover ook M. Borgers en E. van Poecke, Op weg naar het einde: de strafbaarstelling van
voorbereiding en vergemakkelijking van professionele hennepteelt, Ars Aequi 2012, p. 171-181.

Art. 46 Sr kan alleen toepassing vinden indien er sprake is van voorbereiding van een misdrijf
waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar of meer is gesteld. Een
tenlastelegging die is toegesneden op deze bepaling dient duidelijk te maken op welk in de strafwet
omschreven misdrijf de voorbereidingshandelingen waren gericht. Zie hierover HR 17 september 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AE4200, NJ 2002, 626 en HR 5 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO6691, NJ 2011, 316
m.nt. Mevis.

Zie voor literatuurverwijzingen onder meer J. de Hullu, Het materiële strafrecht. Over algemene
leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2015, p. 409-
412.

Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 18.

Vgl. Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 18 en p. 16 en Kamerstukken II 1992/93, 22 268, nr.
7, p. 14.

HR 20 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0213 (rov. 3.7).

HR 18 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ0535.

Zie nader T. Kooijmans, ‘Voorbereiding: bestemd tot het begaan van dat misdrijf?’, AA 2014, p. 208-
213.

Wet van 20 november 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van
Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging
van terroristische misdrijven, Stb. 2006, 580.

Zie Kamerstukken II 2004/05, 30 164, nr. 3, p. 49 en Kamerstukken II 2005/06, 30 164, nr. 7, p. 56.
Zie voorts De Hullu over de vraag of die slotsom van de wetgever niet te ver doorschiet: J. de Hullu,
Het materiële strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands
recht, Deventer: Kluwer 2015, p. 410. Door Knigge/Wolswijk is er nog op gewezen dat de discussie
zich daarmee heeft verplaatst naar de vraag of de uiteindelijke strafbaarheid ook alleen op die
criminele intentie kan worden gebaseerd of dat het bereik van art. 46 Sr anderszins toch wordt
beperkt. Knigge en Wolswijk komen tot de slotsom dat dit laatste het geval is, zie G. Knigge en H.D.
Wolswijk, Het materiële strafrecht, Deventer: Kluwer 2015, p. 241.
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Voorts sluit dit uitgangspunt aan op de algemene regel die inhoudt dat deelneming aan een
strafbaar feit na de voltooiing van dat strafbare feit niet strafbaar is, tenzij daarin door een bijzondere
delictsomschrijving is voorzien, of indien onder omstandigheden een handeling na afloop van een
strafbaar feit op basis van een eerder gemaakte afspraak kan worden gezien als hulp vanaf het
tijdstip van die afspraak. Vgl. HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:743 (rov. 3.5.2).

Zie ook Keijzer in zijn noot onder HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:743, NJ 2016/282.

HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578 (rov. 3.5.3).
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ketel? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5061 m.b.t.
de selectie en waarderingsvrijheid van de feitenrechter. Het Hof heeft de vraag of
causaal verband bestaat tussen de tlgd. gedragingen en de letale
koolmonoxidevergiftigingen die de slachtoffers hebben opgelopen, ontkennend
beantwoord aan de hand van de maatstaf of die koolmonoxidevergiftigingen
redelijkerwijs als gevolg van die gedragingen aan verdachte en zijn medeverdachte
kunnen worden toegerekend. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatting en is - mede in aanmerking genomen hetgeen is vooropgesteld en
hetgeen het Hof heeft vastgesteld omtrent een wijziging van de bevestiging van de
afvoer, die zich moet hebben voltrokken tussen het tijdstip waarop de ketel door
de verdachte en zijn medeverdachte is geïnstalleerd en het tijdstip waarop de
koolmonoxide vrijkwam - niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping. Samenhang met
16/06025.
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2.1.

2.3.1.

2.2.

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Leeuwarden, van 19 augustus 2016, nummer 21/001011-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1958.

Het beroep is ingesteld door het Openbaar Ministerie. Het heeft bij schriftuur een middel van cassatie
voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman van de verdachte, P.H.L.M. Souren, advocaat te Amsterdam, heeft het beroep
tegengesproken.

2. Beoordeling van het middel

Het middel komt op tegen de door het Hof gegeven vrijspraak.

De Advocaat-Generaal heeft in zijn conclusie onder 4 samengevat waar het in deze zaak om gaat:

"Het gaat in deze zaak om een treurig geval van koolmonoxidevergiftiging. Op 21 januari 2013
vindt de politie na een melding het levenloze lichaam van [slachtoffer 1] in een recreatiewoning op
een vakantiepark in Zeewolde. De opgeroepen huisarts constateert een natuurlijke doodsoorzaak.
Een zoon van de overleden man, [slachtoffer 2], verblijft vervolgens in de recreatiewoning om de
uitvaart van zijn vader te regelen. Een dag later (22 januari 2013) krijgt de politie de opdracht om
nog eens naar de recreatiewoning te gaan. Daar treft zij het lichaam van de zoon aan. Ook hij
blijkt te zijn overleden. Onderzoek wijst uit dat vader en zoon zijn overleden aan
koolmonoxidevergiftiging. De oorzaak blijkt te kunnen worden teruggevoerd op een zogenoemde
"hoog rendement gaswandketel". Deze cv-ketel is evenals de rookgasafvoer geïnstalleerd door
toevalligerwijs ook een vader en een zoon, namelijk de verdachte (de vader) die een
eenmanszaak onder de naam [A] loodgieters voert en de medeverdachte (de zoon) die bij deze
zaak werkzaam is. Zij worden verdacht van het medeplegen van dood door schuld in de
uitoefening van enig ambt of beroep, meermalen gepleegd (art. 307 in verbinding met art. 309 Sr
(...)). Het vermoeden bestaat dat het koolmonoxide in een inpandige schuur horende bij de
recreatiewoning is vrijgekomen als gevolg van het niet professioneel installeren van de ketel en
het foutief monteren en aansluiten van de rookgasafvoer. De rechtbank veroordeelt de verdachte
voor het "aan zijn schuld de dood van een ander te wijten zijn, terwijl het misdrijf is gepleegd in
de uitoefening van enig ambt of beroep, meermalen gepleegd" tot een voorwaardelijke
gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaren en een werkstraf voor
de duur van 200 uren, subsidiair 100 dagen hechtenis. De medeverdachte wordt door de
rechtbank vrijgesproken gelet op de ondergeschiktheid van zijn rol bij de installatie van de ketel
en de montage van de afvoerpijp. In hoger beroep worden beide verdachten vrijgesproken.
Volgens het hof kan het overlijden van de slachtoffers redelijkerwijs niet worden toegerekend aan
een of meer van de bedoelde gedragingen (en tekortkomingen) van de verdachte en de
medeverdachte, waarbij het hof mede in aanmerking neemt dat naar zijn oordeel ook algemene
ervaringsregels daarvoor geen betrouwbare en navolgbare onderbouwing bieden."

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

"hij in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 22 januari 2013 te Zeewolde, in elk geval in
Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, roekeloos, in elk geval
zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend en/of onachtzaam en/of nalatig

1 Geding in cassatie
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2.3.2.

een hoog rendement gaswandketel (Remeha Tzerra M 28C met serienummer
1217704727890) en/of de rookgasafvoer (van deze ketel) heeft geïnstalleerd in de
(inpandige schuur horende bij de) (recreatie)woning van [slachtoffer 1] (op het
Bungalowpark Flevo-Natuur te Zeewolde), immers heeft/hebben hij en/of zijn mededader
voornoemde ketel en/of de rookgasafvoer (van deze ketel) geïnstalleerd en/of gemonteerd
en/of in bedrijf gesteld, terwijl:

- hij en/of zijn mededader de installatie- en servicehandleiding van de ketel en/of de
montagehandleiding van het rookgasafvoersysteem niet, althans niet goed, had/hadden
gelezen en/of

- hij en/of zijn mededader gebruik maakte/maakten van een niet (tijdig) geijkte CO-meter
en/of een niet (tijdig) geijkte C02 meter, althans een of meer rookgasanalysemeter(s),
(terwijl de garantie voor betrouwbaarheid van metingen van voornoemde meter(s) ruim
verlopen was en/of terwijl de indicatie voor temperatuur en/of de indicatie voor CO op
voornoemde meter(s) bleef/bleven knipperen, waarbij voornoemde meter(s) op leeftijd
was/waren en/of voornoemde meter(s) defect en/of slecht onderhouden was/waren en/of

- hij en/of zijn mededader de rookgasafvoer onjuist heeft/hebben aangebracht en/of de
rookgasafvoer onjuist heeft/hebben aangesloten op de ketel (waardoor die aansluiting
onder hoge spanning is komen te staan en/of ter hoogte van die aansluiting een kier is
ontstaan) en/of

- hij en/of zijn mededader de rookgasafvoer niet juist en/of niet conform de
(veiligheids)voorschriften en/of de montagehandleiding heeft/hebben gebeugeld (immers
heeft/hebben hij en/of zijn mededader te weinig en/of minder dan voorgeschreven beugels
gebruikt en/of heeft/hebben hij en/of zijn mededader een beugel van het verkeerde
materiaal en/of van een ander materiaal (te weten metaal) dan het voorgeschreven
materiaal (te weten kunststof) gebruikt) en/of

- hij en/of zijn mededader de ketel niet (correct) heeft/hebben ingesteld op propaangas
en/of de instellingen heeft/hebben laten staan op de standaard fabrieksinstelling voor
aardgas, terwijl hij en/of zijn mededader wist/wisten dat de gasleiding in de betreffende
situatie werd gevoed met propaan, als gevolg waarvan koolmonoxide in grote hoeveelheden
is vrijgekomen in die woning,

waardoor het aan zijn, verdachtes, schuld en/of de schuld van zijn mededader te wijten is
geweest dat [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] een koolmonoxidevergiftiging heeft/hebben
opgelopen waaraan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] is/zijn overleden, terwijl
dit werd gepleegd in de uitoefening van enig ambt of beroep, te weten als loodgieter en/of
(ketel)installateur."

De verdachte is hiervan vrijgesproken. Deze vrijspraak is bij arrest van 19 augustus 2016
als volgt gemotiveerd:

"Op 21 respectievelijk 22 januari 2013 zijn [slachtoffer 1] en zijn zoon [slachtoffer 2] om het
leven gekomen. Het overlijden van beide slachtoffers is veroorzaakt door een extreem hoge
concentratie koolmonoxide in de woonkamer van de woning van [slachtoffer 1].

Het verwijt aan verdachte luidt dat het overlijden, telkens, het gevolg is geweest van de in
de tenlastelegging omschreven gedragingen van verdachte bij de aanleg van de centrale
verwarmingsinstallatie in de woning van [slachtoffer 1] op 7 oktober 2012, te weten, kort
samengevat:

- het niet lezen van de installatie- en servicehandleiding;

- het gebruik maken van een daartoe niet geschikte rookgasanalysemeter;

- het onjuist aanbrengen van de rookgasafvoer;

- het onjuist beugelen van de rookgasafvoer;

- het niet instellen van de ketel op propaangas.
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Deze verwijten maken dat beoordeeld dient te worden of het overlijden van beide
slachtoffers redelijkerwijs kan worden toegerekend aan een of meer van die gedragingen
van verdachte. Van een dergelijke toerekening kan sprake zijn indien door die gedragingen
het overlijden van beide slachtoffers is veroorzaakt (a) dan wel indien deze gedragingen het
risico daarop in relevante mate hebben verhoogd (b).

a. Overlijden is veroorzaakt door gedragingen verdachte?

In het in deze zaak gewezen tussenarrest van 13 mei 2015 is het volgende (onder 4.)
opgenomen:

Door verbalisanten is (dossierpagina 71 en volgende) beschreven de situatie die op 22
januari 2013 is aangetroffen. Van die situatie zijn ook foto's beschikbaar (onder andere:
dossierpagina 147, foto 10 en 11). Uit dit onderzoeksmateriaal blijkt dat de rookgasafvoer
op 22 januari 2013 hing op één beugel, welke beugel slechts middels één schroef aan een
plafondbalk was bevestigd. Tussen rookgasafvoer en manchet van de ketel (waarin de
rookgasafvoer diende te zijn ingebracht) was een kier aanwezig. Het hof noemt deze
situatie: de eindsituatie.

Aan deze beschrijving van de eindsituatie kan nog worden toegevoegd dat in de
rookgasafvoer condenswater aanwezig bleek te zijn en dat deze afvoer schuin omlaag hing,
zoals zichtbaar op foto 10.

Vastgesteld wordt voorts dat de ketel draaide op propaangas maar was afgesteld op
aardgas. Het gevolg daarvan was een extreem hoge productie van koolmonoxide.

Het via de beschreven kier vrijkomen van extreem veel koolmonoxide in de opstelruimte van
de ketel welke vervolgens via kieren tussen opstelruimte en woonkamer in die woonkamer
terechtkwam, heeft het overlijden van beide slachtoffers in de woonkamer veroorzaakt.

De bij deze stand van zaken relevante vraag is daardoor geworden of de beschreven
eindsituatie is veroorzaakt door de gedragingen van verdachte dan wel het risico daarop
door de gedragingen van verdachte in zodanig relevante mate is verhoogd dat het redelijk is
het overlijden van beide slachtoffers toe te rekenen aan verdachte. Cruciaal gegeven binnen
die eindsituatie is dat die ene beugel waarmee de rookgasafvoer was vastgezet was
voorzien van twee schroefgaten maar (niettemin) slechts aan één zijde met een schroef was
bevestigd aan een plafondbalk. Afgezien van overige aspecten van de zaak is daarom
allereerst van belang de vraag of verdachte de installatie aldus heeft opgeleverd.

Over dat aspect van de zaak is in genoemd tussenarrest het volgende (onder 5. en 6.)
overwogen:

De vraag is hoe de beginsituatie was, dat wil zeggen de situatie onmiddellijk na oplevering
van de installatie door verdachte en zijn medeverdachte op 7 oktober 2012.

Het dossier bevat daarover geen informatie uit andere bron dan die van verdachte en zijn
medeverdachte. Zij stellen:

- dat de rookgasafvoer is vastgezet met de beugel die zichtbaar is op foto 10, dossierpagina
147;

- dat die beugel is vastgezet op de plaats waar deze beugel zichtbaar is op genoemde foto
10;

- dat de beugel met twee schroeven is bevestigd en (daardoor) de rookgasafvoer omsloot;

- dat de rookgasafvoer was ingevoerd in de manchet van de ketel en wel zodanig dat deze
werd omklemd door de in die manchet aanwezige (rubberen) afsluitring.

Bij gebreke van informatie die deze opgave van verdachte en zijn medeverdachte weerlegt
gaat het hof ervan uit dat de beginsituatie was zoals door hen opgegeven. Daarnaast neemt
het hof nu verdachte en zijn medeverdachte dat erkennen, tot feitelijk uitgangspunt dat
geen gebruik is gemaakt van de door de fabrikant voorgeschreven beugels (maar slechts
van die ene beugel die zichtbaar is op foto 10, dossierpagina 147) en dat niet op twee
plaatsen is gebeugeld.
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Er is geen reden om over de beginsituatie nu anders te oordelen dan ten tijde van het
tussenarrest. Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat het dossier zoals het thans is
samengesteld nog steeds geen informatie bevat die de conclusie rechtvaardigt dat het niet
anders kan zijn dan dat verdachte heeft nagelaten de beugel in kwestie met twee schroeven
vast te zetten. Het enkele feit dat de desbetreffende schroef ontbrak - en meer is er niet -
vormt een te wankele basis voor een zo vergaande conclusie.

De beschreven beginsituatie neemt het hof dus thans tot uitgangspunt voor verdere
beoordeling. Om die verdere beoordeling mogelijk te maken is nadere rapportage nodig
geoordeeld. In het tussenarrest is op dat punt (onder 7. en 8.) overwogen:

Door KIWA N.V. is, in de persoon van de deskundige ing. S.L.M. Lueb, onderzoek uitgevoerd
naar de oorzaak van het uitstromen van rookgassen in de opstelruimte van de ketel en
vervolgens in de woning. Dat heeft geleid tot een rapport van 5 april 2013 (dossierpagina
163 en volgende). Daarin wordt, onder andere, geconcludeerd (dossierpagina 174) dat de
afwijkingen met betrekking tot de beugeling naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak zijn van
het losraken van de rookgasafvoer.

Het kan zijn dat de deskundige daarbij is uitgegaan van een beginsituatie zoals hiervoor
omschreven. Helemaal duidelijk is dat echter voor het hof niet. Ook is niet duidelijk of het feit
dat de beugel in de eindsituatie nog slechts met één schroef bevestigd bleek te zijn voorzien
kan worden van een waarschijnlijkheidsoordeel over de vraag of het losraken van de
bevestiging aan één zijde is veroorzaakt door de genoemde afwijkingen met betrekking tot
de beugeling. Om die reden is het noodzakelijk dat aanvullende rapportage wordt
uitgebracht door de deskundige.

De vraagstelling aan de deskundige luidt als volgt:

a. Het hof verzoekt u tot uitgangspunt te nemen de beginsituatie zoals hiervoor omschreven
(vijfde alinea van dit hoofdstuk), inclusief hetgeen door verdachte en zijn medeverdachte is
erkend, zoals eveneens hiervoor aangegeven (zesde alinea van dit hoofdstuk);

b. Kunt u op basis van dat feitelijk uitgangspunt een waarschijnlijkheidsoordeel geven over
de vraag of deze beginsituatie de oorzaak is geweest van de, eveneens hiervoor
omschreven, eindsituatie, daaronder begrepen het aan één zijde losraken van de beugel.

Ter uitvoering van deze opdracht is door de deskundige op 17 juli 2017 nader
gerapporteerd. In dat rapport is door de deskundige de in het tussenarrest beschreven
beginsituatie tot uitgangspunt genomen, waarna hij heeft geconcludeerd:

Als dit de beginsituatie is geweest van de aangelegde rookgasafvoerleiding dan is deze
wijze van installeren hoogst waarschijnlijk de oorzaak van het losraken van de beugel aan
een zijde én het losraken bij de aansluiting op het cv-toestel.

De conclusie van de deskundige is stellig, maar is deze ook zodanig onderbouwd dat deze
kan worden overgenomen door het hof? Die vraag wordt beantwoord aan de hand van de in
het rapport gegeven toelichting én de ter terechtzitting in hoger beroep van 5 augustus
2016 door de deskundige gegeven nadere toelichting.

In het rapport is de conclusie onderbouwd met de mededeling dat de rookgasafvoerleiding
"vanuit de beschreven beginsituatie naar de beschreven eindsituatie" hoogst waarschijnlijk
is losgeraakt door een combinatie van de volgende factoren: het niet toepassen van de
originele bevestigingsbeugel, de toepassing van slechts één bevestigingsbeugel (waar er in
ieder geval twee waren voorgeschreven), het op spanning monteren van de
rookgasafvoerleiding en de hogere rookgastemperaturen dan normaal.

Die toelichting poneert wel - en herhaalt in wezen de in het eerdere rapport van de
deskundige opgenomen conclusie - dat de afwijkingen met betrekking tot de beugeling van
de rookgasafvoerleiding, in combinatie met het op spanning gemonteerd zijn daarvan en de
hoge rookgastemperaturen, de oorzaak waren van het losraken van de beugel aan één
zijde, maar maakt niet inzichtelijk waarom en hoe dat losraken dan in zijn werk is gegaan.
Om die reden is de deskundige op dat aspect ter terechtzitting van het hof nader bevraagd.
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De toen gegeven nadere uiteenzettingen van de deskundige hebben op dit punt echter niet
de gevraagde duidelijkheid gebracht. De deskundige heeft weliswaar gesteld dat deze
factoren hebben gemaakt dat de rookgasafvoerleiding aan meer uitzet- en krimpbewegingen
onderhevig is geweest dan bij montage conform fabrieksvoorschrift en bij instelling van de
ketel op propaangas het geval zou zijn geweest, maar dat de aldus op de
rookgasafvoerleiding en de aan twee zijden vastgeschroefde beugel uitgeoefende krachten
zodanig groot zijn geweest dat die beugel daardoor aan één zijde los is komen te zitten kon
vanuit zijn deskundigheid niet voldoende worden onderbouwd. In het algemeen en ook in
deze zaak geldt dat conclusies van deskundigen betrouwbaar en navolgbaar moeten zijn. In
deze zaak heeft de deskundige in zijn rapportage niet uitgelegd hoe de door hem genoemde
uitzet- en krimpbewegingen in combinatie met de verhoogde rookgastemperaturen tot het
gevolg hebben kunnen leiden dat een van de schroeven van de aanwezige beugel is
losgekomen. Hierbij is in aanmerking genomen de (forse) lengte en dikte van die ene
aangetroffen schroef zoals afgebeeld op foto 20 (pagina 152) - aangenomen dat verdachte
twee dezelfde schroeven heeft aangebracht - en de constatering in het proces-verbaal
'sporenonderzoek' (pagina 140) dat geen versplintering van het hout ter plaatse van het
schroefgaatje te zien was zoals te verwachten zou zijn wanneer een schroef met geweld
zou zijn losgetrokken. Relevant in dat verband is ook dat de deskundige zelf heeft verklaard
dat hij onvoldoende deskundigheid bezit op het gebied van de berekening van (dergelijke)
krachten en de werking daarvan op schroeven in hout.

Bij deze stand van zaken is het niet verantwoord de stellige conclusie van de deskundige
over te nemen. Gevolg daarvan is dat het dossier en het onderzoek ter terechtzittingen
(eerste aanleg en hoger beroep) onvoldoende gegevens bevat voor de conclusie dat de
beschreven eindsituatie, welke heeft geleid tot de dood van de beide slachtoffers, is
veroorzaakt door de gedragingen van de verdachte. Toerekening van dat overlijden aan
verdachte op de grond dat het overlijden is veroorzaakt door de gedragingen van verdachte
is dus niet redelijk.

b. Is het risico op overlijden in relevante mate verhoogd door de gedragingen van
verdachte?

Aan de orde is dan de vraag of het risico op overlijden van de beide slachtoffers in relevante
mate is verhoogd door de gedragingen van verdachte.

Uit de rapportage van de deskundige, diens ter terechtzittingen (eerste aanleg en hoger
beroep) gegeven toelichting, het politieonderzoek en de verklaringen van verdachte is
duidelijk geworden dat bij de installatie door verdachte op onderdelen niet is gehandeld
overeenkomstig de installatie- en servicehandleiding van de fabrikant:

- de gebruikte beugel was niet de van fabriekswege voorgeschreven kunststofbeugel;

- er is volstaan met het aanbrengen van één beugel waar fabrieksvoorschrift tenminste het
aanbrengen van twee beugels vereiste;

- de rookgasafvoerleiding is onder enige spanning gemonteerd;

- verzuimd is de ketelafstelling te wijzigen van aardgas naar propaangas met als gevolg
aanmerkelijk hogere rookgastemperaturen en extreem hoge productie van koolmonoxide.

Daarbij komt dat verdachte de installatie- en servicehandleiding niet heeft gelezen en een
ongeschikte gasanalysemeter heeft gebruikt.

Vastgesteld kan voorts worden dat de van fabriekswege verstrekte installatie- en
servicehandleiding in feite belangrijke veiligheidsvoorschriften bevat. Correcte montage is
immers van groot belang in verband met de veiligheid van personen bij het gebruik van een
apparaat dat hoe dan ook (dus: ook bij correcte afstelling) een dodelijk rookgas produceert.
In dit verband is ook van belang dat verdachte als vakman, ook al was hij geen "erkend
installateur", bij uitstek de verantwoordelijkheid had voor correcte installatie. Deze beide
aspecten maken dat voor toerekening eerder aanleiding bestaat dan in situaties waarin niet
de veiligheid van personen in het geding is en/of installatie niet door een vakman geschiedt.

Met de constateringen uit de voorgaande twee alinea's is echter nog niet bewezen dat de
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2.4.

gedragingen van verdachte het risico op het ontstaan van de beschreven eindsituatie in
zodanig relevante mate hebben verhoogd dat het op die grond redelijk is het overlijden van
beide slachtoffers toe te rekenen aan verdachte. Om die reden worden de diverse
gedragingen nader beschouwd.

De deskundige en de forensisch onderzoeker van de politie hebben verklaard dat bij het
verbrandingsproces in een centrale verwarmingsketel koolmonoxide vrijkomt en dat
koolmonoxide, bij vrijkomen daarvan in een onvoldoende geventileerde ruimte, dodelijk kan
zijn.

Een ketel als die welke door verdachte geïnstalleerd is produceert in een normale situatie
100 tot 200 ppm CO2. De geïnstalleerde ketel produceerde, doordat verdachte verzuimd had
de afstelling ervan aan te passen van aardgas naar propaangas, 20.000 ppm3. Met name dit
laatste gegeven maakt onmiddellijk inzichtelijk dat het risico op overlijden ernstig verhoogd
werd indien en zodra het rookgas kon vrijkomen in de opstelruimte en daardoor (via
verbindingskieren) in de woonkamer van de woning in kwestie. De kans op dat vrijkomen
werd echter op zichzelf door de verkeerde ketelafstelling en de daardoor verhoogde
productie van koolmonoxide niet vergroot. Ook het gegeven dat bij die verbranding hogere
rookgastemperaturen ontstonden dan bij correcte afstelling van de ketel is, als zelfstandige
factor bezien, onvoldoende om te oordelen dat het risico op vrijkomen van rookgas (en dus
koolmonoxide) in de opstelruimte werd vergroot. De deskundige heeft op dit punt ter
terechtzitting van het hof immers verklaard dat bij correcte montage van de
rookgasafvoerleiding de hetere rookgassen, inclusief de daarin aanwezige extreem hoge
hoeveelheden koolmonoxide, via de rookgasafvoerleiding naar buiten zouden zijn afgevoerd.

Dat maakt dat als meest relevante gedragingen over blijven het beugelen met één beugel in
plaats van twee, het gebruiken van een niet door de fabriek voorgeschreven
kunststofbeugel en het op enige spanning monteren van de rookgasafvoerleiding. Voor de
conclusie dat deze gedragingen het risico op het ontstaan van de eindsituatie (en daarmee
de dood van de slachtoffers) in relevante mate hebben verhoogd is in de rapporten en
verklaringen van de deskundige geen betrouwbare en navolgbare onderbouwing te vinden.
Ook algemene ervaringsregels bieden die onderbouwing niet. Dát het feitelijk is mis gegaan
is voorts geen bewijs. Als cruciale factor voor dat mis gaan is hiervoor immers al aangewezen
het losraken aan een zijde van de beugel, maar uiteindelijk bevat het dossier onvoldoende
gegevens voor de conclusie dat dit losraken veroorzaakt werd door de nu besproken
gedragingen.

Ook de conclusie dat de gedragingen van verdachte het risico op de beschreven eindsituatie
in zodanig relevante mate hebben verhoogd dat het op die grond redelijk is het overlijden
van beide slachtoffers toe te rekenen aan verdachte kan gelet op voorgaande overwegingen
op deze grond niet worden getrokken.

Slotsom

De slotsom is dat verdachte de centrale verwarmingsketel van [slachtoffer 1] niet heeft
ingesteld op propaangas, de rookgasafvoerleiding niet volgens de fabrieksvoorschriften
heeft aangelegd, de installatie- en servicehandleiding niet heeft gelezen en een ongeschikte
gasanalysemeter heeft gebruikt, maar dat niet bewijsbaar is dat die gedragingen het
overlijden van beide slachtoffers hebben veroorzaakt en evenmin dat die gedragingen het
risico op dat overlijden in zodanige mate hebben verhoogd dat toerekening van dat
overlijden aan (de gedragingen van) verdachte redelijk maakt. Dat betekent dat vrijspraak
moet volgen."

Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. In cassatie kan niet
worden onderzocht of de feitenrechter die de verdachte op grond van zijn feitelijke waardering
van het bewijsmateriaal heeft vrijgesproken terecht tot dat oordeel is gekomen. De selectie en
waardering van het beschikbare materiaal is, binnen de door de wet getrokken grenzen,
voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt. De op grond van deze selectie en
waardering gegeven beslissing dat vrijspraak moet volgen, welke beslissing - behoudens
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2.5.

2.6.

bijzondere gevallen - geen motivering behoeft, kan in cassatie niet met vrucht worden bestreden.
Een nadere motivering van de vrijspraak maakt de gegeven beslissing niet onbegrijpelijk doordat
het beschikbare bewijsmateriaal - al dan niet op grond van een andere uitleg van gegevens van
feitelijke aard - een andere (bewijs)beslissing toelaat (vgl. HR 4 mei 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AO5061, NJ 2004/480).

Het Hof heeft de vraag of causaal verband bestaat tussen de tenlastegelegde gedragingen en de
letale koolmonoxidevergiftigingen die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] hebben opgelopen,
ontkennend beantwoord aan de hand van de maatstaf of die koolmonoxidevergiftigingen
redelijkerwijs als gevolg van die gedragingen aan de verdachte en zijn medeverdachte kunnen
worden toegerekend. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is – mede in
aanmerking genomen hetgeen hiervoor onder 2.4 is vooropgesteld en hetgeen het Hof heeft
vastgesteld omtrent een wijziging van de bevestiging van de afvoer, die zich moet hebben
voltrokken tussen het tijdstip waarop de ketel door de verdachte en zijn medeverdachte is
geïnstalleerd en het tijdstip waarop de koolmonoxide vrijkwam – niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-presiden W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V.
van den Brink en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier A. El Mokhtari, en uitgesproken
ter openbare terechtzitting van 27 maart 2018.

3 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 16-01-2018

Datum publicatie 17-01-2018

Zaaknummer 16/06026

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:441 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG over koolmonoxidevergiftiging als gevolg waarvan een vader en
zoon op een vakantiepark zijn overleden, waarbij de installateurs van een cv-ketel
als verdachte zijn aangemerkt. OM-cassatie. CAG gaat in op algemene
ervaringsregels en causaliteit. CAG strekt tot verwerping. Samenhang met
16/06025.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 16/06026
Zitting: 16 januari 2018
(bij vervroeging)

Mr. E.J. Hofstee
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 19 augustus 2016 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Leeuwarden, vrijgesproken van het aan hem tenlastegelegde (kort gezegd)
“tezamen en in vereniging, althans alleen, aan zijn schuld de dood van een ander te wijten zijn,
terwijl het misdrijf is gepleegd in de uitoefening van enig ambt of beroep, meermalen gepleegd”.

2.  Er bestaat samenhang met de zaak 16/06025. Ook in die zaak zal ik vandaag concluderen.
3.  Het beroep in cassatie is ingesteld door het Openbaar Ministerie. Bij schriftuur heeft mr. M. van der

Horst, advocaat-generaal bij het Ressortsparket, één middel van cassatie voorgesteld. Namens de
verdachte heeft mr. P.H.L.M. Souren, advocaat te Amsterdam, het beroep schriftelijk
tegengesproken.

4.  Het gaat in deze zaak om een treurig geval van koolmonoxidevergiftiging. Op 21 januari 2013 vindt
de politie na een melding het levenloze lichaam van [slachtoffer 1] in een recreatiewoning op een
vakantiepark in Zeewolde. De opgeroepen huisarts constateert een natuurlijke doodsoorzaak. Een
zoon van de overleden man, [slachtoffer 2], verblijft vervolgens in de recreatiewoning om de
uitvaart van zijn vader te regelen. Een dag later (22 januari 2013) krijgt de politie de opdracht om
nog eens naar de recreatiewoning te gaan. Daar treft zij het lichaam van de zoon aan. Ook hij blijkt
te zijn overleden. Onderzoek wijst uit dat vader en zoon zijn overleden aan
koolmonoxidevergiftiging. De oorzaak blijkt te kunnen worden teruggevoerd op een zogenoemde
“hoog rendement gaswandketel”. Deze cv-ketel is evenals de rookgasafvoer geïnstalleerd door
toevalligerwijs ook een vader en een zoon, namelijk de verdachte (de vader) die een eenmanszaak
onder de naam [A] loodgieters voert en de medeverdachte (de zoon) die bij deze zaak werkzaam
is. Zij worden verdacht van het medeplegen van dood door schuld in de uitoefening van enig ambt
of beroep, meermalen gepleegd (art. 307 in verbinding met art. 309 Sr, waarover later meer). Het
vermoeden bestaat dat het koolmonoxide in een inpandige schuur horende bij de recreatiewoning
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is vrijgekomen als gevolg van het niet professioneel installeren van de ketel en het foutief
monteren en aansluiten van de rookgasafvoer. De rechtbank veroordeelt de verdachte voor het
“aan zijn schuld de dood van een ander te wijten zijn, terwijl het misdrijf is gepleegd in de
uitoefening van enig ambt of beroep, meermalen gepleegd” tot een voorwaardelijke
gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaren en een werkstraf voor
de duur van 200 uren, subsidiair 100 dagen hechtenis. De medeverdachte wordt door de rechtbank
vrijgesproken gelet op de ondergeschiktheid van zijn rol bij de installatie van de ketel en de
montage van de afvoerpijp. In hoger beroep worden beide verdachten vrijgesproken. Volgens het
hof kan het overlijden van de slachtoffers redelijkerwijs niet worden toegerekend aan een of meer
van de bedoelde gedragingen (en tekortkomingen) van de verdachte en de medeverdachte,
waarbij het hof mede in aanmerking neemt dat naar zijn oordeel ook algemene ervaringsregels
daarvoor geen betrouwbare en navolgbare onderbouwing bieden.

5.  Het middel – ik zal het hier, in cassatie, letterlijk weergeven om alvast het beperkt inhoudelijke
kader van de klacht zichtbaar te maken – klaagt slechts dat “het Hof bij zijn oordeel of sprake is
van een causaal verband tussen de door het hof vastgestelde gedragingen (en tekortkomingen)
en het als gevolg van inademen van koolmonoxide overlijden van twee slachtoffers ten onrechte
heeft overwogen dat algemene ervaringsregels voor dit verband geen steun bieden, althans is zijn
oordeel dienaangaande niet zonder meer begrijpelijk”.1

6. Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

“hij in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 22 januari 2013 te Zeewolde, in elk geval in
Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, roekeloos, in elk geval zeer,
althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend en/of onachtzaam en/of nalatig een hoog
rendement gaswandketel (Remeha Tzerra M 28C met serienummer [001]) en/of de rookgasafvoer (van
deze ketel) heeft geïnstalleerd in de (inpandige schuur horende bij de) (recreatie)woning van
[slachtoffer 1] (op het Bungalowpark Flevo-Natuur te Zeewolde),

immers heeft/hebben hij en/of zijn mededader voornoemde ketel en/of de rookgasafvoer (van deze
ketel) geïnstalleerd en/of gemonteerd en/of in bedrijf gesteld, terwijl:

- hij en/of zijn mededader de installatie- en servicehandleiding van de ketel en/of de
montagehandleiding van het rookgasafvoersysteem niet, althans niet goed, had/hadden gelezen
en/of

- hij en/of zijn mededader gebruik maakte/maakten van een niet (tijdig) geijkte CO-meter en/of een
niet (tijdig) geijkte C02 meter, althans een of meer rookgasanalysemeter(s), (terwijl de garantie voor
betrouwbaarheid van metingen van voornoemde meter(s) ruim verlopen was en/of terwijl de indicatie
voor temperatuur en/of de indicatie voor CO op voornoemde meter(s) bleef/bleven knipperen, waarbij
voornoemde meter(s) op leeftijd was/waren en/of voornoemde meter(s) defect en/of slecht
onderhouden was/waren en/of

- hij en/of zijn mededader de rookgasafvoer onjuist heeft/hebben aangebracht en/of de
rookgasafvoer onjuist heeft/hebben aangesloten op de ketel (waardoor die aansluiting onder hoge
spanning is komen te staan en/of ter hoogte van die aansluiting een kier is ontstaan) en/of

- hij en/of zijn mededader de rookgasafvoer niet juist en/of niet conform de (veiligheids)voorschriften
en/of de montagehandleiding heeft/hebben gebeugeld (immers heeft/hebben hij en/of zijn mededader
te weinig en/of minder dan voorgeschreven beugels gebruikt en/of heeft/hebben hij en/of zijn
mededader een beugel van het verkeerde materiaal en/of van een ander materiaal (te weten metaal)
dan het voorgeschreven materiaal (te weten kunststof) gebruikt) en/of

- hij en/of zijn mededader de ketel niet (correct) heeft/hebben ingesteld op propaangas en/of de
instellingen heeft/hebben laten staan op de standaard fabrieksinstelling voor aardgas, terwijl hij en/of
zijn mededader wist/wisten dat de gasleiding in de betreffende situatie werd gevoed met propaan, als
gevolg waarvan koolmonoxide in grote hoeveelheden is vrijgekomen in die woning,

waardoor het aan zijn, verdachtes, schuld en/of de schuld van zijn mededader te wijten is geweest
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dat [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] een koolmonoxidevergiftiging heeft/hebben opgelopen
waaraan voornoemde [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] is/zijn overleden, terwijl dit werd gepleegd in
de uitoefening van enig ambt of beroep, te weten als loodgieter en/of (ketel)installateur.”

7. Het hof heeft ten aanzien van de vrijspraak het volgende overwogen:2

Het hof acht niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het aan hem ten laste gelegde
heeft begaan, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. De motivering van deze vrijspraak
luidt als volgt.

Op 21 respectievelijk 22 januari 2013 zijn [slachtoffer 1] en zijn zoon [slachtoffer 2] om het leven
gekomen. Het overlijden van beide slachtoffers is veroorzaakt door een extreem hoge concentratie
koolmonoxide in de woonkamer van de woning van [slachtoffer 1].

Het verwijt aan verdachte luidt dat het overlijden, telkens, het gevolg is geweest van de in de
tenlastelegging omschreven gedragingen van verdachte bij de aanleg van de centrale
verwarmingsinstallatie in de woning van [slachtoffer 1] op 7 oktober 2012, te weten, kort
samengevat:

- het niet lezen van de installatie- en servicehandleiding;

- het gebruik maken van een daartoe niet geschikte rookgasanalysemeter;

- het onjuist aanbrengen van de rookgasafvoer;

- het onjuist beugelen van de rookgasafvoer;

- het niet instellen van de ketel op propaangas.

Deze verwijten maken dat beoordeeld dient te worden of het overlijden van beide slachtoffers
redelijkerwijs kan worden toegerekend aan een of meer van die gedragingen van verdachte. Van een
dergelijke toerekening kan sprake zijn indien door die gedragingen het overlijden van beide
slachtoffers is veroorzaakt (a) dan wel indien deze gedragingen het risico daarop in relevante mate
hebben verhoogd (b).

a. Overlijden is veroorzaakt door gedragingen verdachte?

In het in deze zaak gewezen tussenarrest van 13 mei 2015 is het volgende (onder 4.) opgenomen:

Door verbalisanten is (dossierpagina 71 en volgende) beschreven de situatie die op 22 januari 2013 is
aangetroffen. Van die situatie zijn ook foto’s beschikbaar (onder andere: dossierpagina 147, foto 10 en 11).
Uit dit onderzoeksmateriaal blijkt dat de rookgasafvoer op 22 januari 2013 hing op één beugel, welke beugel
slechts middels één schroef aan een plafondbalk was bevestigd. Tussen rookgasafvoer en manchet van de
ketel (waarin de rookgasafvoer diende te zijn ingebracht) was een kier aanwezig. Het hof noemt deze
situatie: de eindsituatie.

Aan deze beschrijving van de eindsituatie kan nog worden toegevoegd dat in de rookgasafvoer
condenswater aanwezig bleek te zijn en dat deze afvoer schuin omlaag hing, zoals zichtbaar op foto
10.

Vastgesteld wordt voorts dat de ketel draaide op propaangas maar was afgesteld op aardgas. Het
gevolg daarvan was een extreem hoge productie van koolmonoxide. Het via de beschreven kier
vrijkomen van extreem veel koolmonoxide in de opstelruimte van de ketel welke vervolgens via kieren

“Vrijspraak
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tussen opstelruimte en woonkamer in die woonkamer terechtkwam, heeft het overlijden van beide
slachtoffers in de woonkamer veroorzaakt.

De bij deze stand van zaken relevante vraag is daardoor geworden of de beschreven eindsituatie is
veroorzaakt door de gedragingen van verdachte dan wel het risico daarop door de gedragingen van
verdachte in zodanig relevante mate is verhoogd dat het redelijk is het overlijden van beide
slachtoffers toe te rekenen aan verdachte. Cruciaal gegeven binnen die eindsituatie is dat die ene
beugel waarmee de rookgasafvoer was vastgezet was voorzien van twee schroefgaten maar
(niettemin) slechts aan één zijde met een schroef was bevestigd aan een plafondbalk. Afgezien van
overige aspecten van de zaak is daarom allereerst van belang de vraag of verdachte de installatie
aldus heeft opgeleverd.

Over dat aspect van de zaak is in genoemd tussenarrest het volgende (onder 5. en 6.) overwogen:

De vraag is hoe de beginsituatie was, dat wil zeggen de situatie onmiddellijk na oplevering van de installatie
door verdachte en zijn medeverdachte op 7 oktober 2012.

Het dossier bevat daarover geen informatie uit andere bron dan die van verdachte en zijn medeverdachte.
Zij stellen:

- dat de rookgasafvoer is vastgezet met de beugel die zichtbaar is op foto 10, dossierpagina 147;

- dat die beugel is vastgezet op de plaats waar deze beugel zichtbaar is op genoemde foto 10;

- dat de beugel met twee schroeven is bevestigd en (daardoor) de rookgasafvoer omsloot;

- dat de rookgasafvoer was ingevoerd in de manchet van de ketel en wel zodanig dat deze werd omklemd
door de in die manchet aanwezige (rubberen) afsluitring.

Bij gebreke van informatie die deze opgave van verdachte en zijn medeverdachte weerlegt gaat het hof
ervan uit dat de beginsituatie was zoals door hen opgegeven. Daarnaast neemt het hof, nu verdachte en
zijn medeverdachte dat erkennen, tot feitelijk uitgangspunt dat geen gebruik is gemaakt van de door de
fabrikant voorgeschreven beugels (maar slechts van die ene beugel die zichtbaar is op foto 10,
dossierpagina 147) en dat niet op twee plaatsen is gebeugeld.

Er is geen reden om over de beginsituatie nu anders te oordelen dan ten tijde van het tussenarrest.
Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat het dossier zoals het thans is samengesteld nog steeds
geen informatie bevat die de conclusie rechtvaardigt dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte
heeft nagelaten de beugel in kwestie met twee schroeven vast te zetten. Het enkele feit dat de
desbetreffende schroef ontbrak - en meer is er niet - vormt een te wankele basis voor een zo
vergaande conclusie.

De beschreven beginsituatie neemt het hof dus thans tot uitgangspunt voor verdere beoordeling. Om
die verdere beoordeling mogelijk te maken is nadere rapportage nodig geoordeeld. In het
tussenarrest is op dat punt (onder 7. en 8.) overwogen:

Door KIWA N.V. is, in de persoon van de deskundige ing S.L.M. Lueb, onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak
van het uitstromen van rookgassen in de opstelruimte van de ketel en vervolgens in de woning. Dat heeft
geleid tot een rapport van 5 april 2013 (dossierpagina 163 en volgende). Daarin wordt, onder andere,
geconcludeerd (dossierpagina 174) dat de afwijkingen met betrekking tot de beugeling naar alle
waarschijnlijkheid de oorzaak zijn van het losraken van de rookgasafvoer. Het kan zijn dat de deskundige
daarbij is uitgegaan van een beginsituatie zoals hiervoor omschreven. Helemaal duidelijk is dat echter voor
het hof niet. Ook is niet duidelijk of het feit dat de beugel in de eindsituatie nog slechts met één schroef
bevestigd bleek te zijn voorzien kan worden van een waarschijnlijkheidsoordeel over de vraag of het
losraken van de bevestiging aan één zijde is veroorzaakt door de genoemde afwijkingen met betrekking tot
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de beugeling. Om die reden is het noodzakelijk dat aanvullende rapportage wordt uitgebracht door de
deskundige.

De vraagstelling aan de deskundige luidt als volgt:

a. Het hof verzoekt u tot uitgangspunt te nemen de beginsituatie zoals hiervoor omschreven (vijfde alinea
van dit hoofdstuk), inclusief hetgeen door verdachte en zijn medeverdachte is erkend, zoals eveneens
hiervoor aangegeven (zesde alinea van dit hoofdstuk);

b. Kunt u op basis van dat feitelijk uitgangspunt een waarschijnlijkheidsoordeel geven over de vraag of deze
beginsituatie de oorzaak is geweest van de, eveneens hiervoor omschreven, eindsituatie, daaronder
begrepen het aan één zijde losraken van de beugel.

Ter uitvoering van deze opdracht is door de deskundige op 17 juli 2017 nader gerapporteerd. In dat
rapport is door de deskundige de in het tussenarrest beschreven beginsituatie tot uitgangspunt
genomen, waarna hij heeft geconcludeerd:

Als dit de beginsituatie is geweest van de aangelegde rookgasafvoerleiding dan is deze wijze van installeren
hoogst waarschijnlijk de oorzaak van het losraken van de beugel aan een zijde én het losraken bij de
aansluiting op het cv-toestel.

De conclusie van de deskundige is stellig, maar is deze ook zodanig onderbouwd dat deze kan worden
overgenomen door het hof? Die vraag wordt beantwoord aan de hand van de in het rapport gegeven
toelichting én de ter terechtzitting in hoger beroep van 5 augustus 2016 door de deskundige gegeven
nadere toelichting.

In het rapport is de conclusie onderbouwd met de mededeling dat de rookgasafvoerleiding "vanuit de
beschreven beginsituatie naar de beschreven eindsituatie" hoogst waarschijnlijk is losgeraakt door
een combinatie van de volgende factoren: het niet toepassen van de originele bevestigingsbeugel, de
toepassing van slechts één bevestigingsbeugel (waar er in ieder geval twee waren voorgeschreven),
het op spanning monteren van de rookgasafvoerleiding en de hogere rookgastemperaturen dan
normaal.

Die toelichting poneert wel - en herhaalt in wezen de in het eerdere rapport van de deskundige
opgenomen conclusie - dat de afwijkingen met betrekking tot de beugeling van de
rookgasafvoerleiding, in combinatie met het op spanning gemonteerd zijn daarvan en de hoge
rookgastemperaturen, de oorzaak waren van het losraken van de beugel aan één zijde, maar maakt
niet inzichtelijk waarom en hoe dat losraken dan in zijn werk is gegaan. Om die reden is de
deskundige op dat aspect ter terechtzitting van het hof nader bevraagd. De toen gegeven nadere
uiteenzettingen van de deskundige hebben op dit punt echter niet de gevraagde duidelijkheid
gebracht. De deskundige heeft weliswaar gesteld dat deze factoren hebben gemaakt dat de
rookgasafvoerleiding aan meer uitzet- en krimpbewegingen onderhevig is geweest dan bij montage
conform fabrieksvoorschrift en bij instelling van de ketel op propaangas het geval zou zijn geweest,
maar dat de aldus op de rookgasafvoerleiding en de aan twee zijden vastgeschroefde beugel
uitgeoefende krachten zodanig groot zijn geweest dat die beugel daardoor aan één zijde los is komen
te zitten kon vanuit zijn deskundigheid niet voldoende worden onderbouwd. In het algemeen en ook
in deze zaak geldt dat conclusies van deskundigen betrouwbaar en navolgbaar moeten zijn.

In deze zaak heeft de deskundige in zijn rapportage niet uitgelegd hoe de door hem genoemde
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uitzet- en krimpbewegingen in combinatie met de verhoogde rookgastemperaturen tot het gevolg
hebben kunnen leiden dat een van de schroeven van de aanwezige beugel is losgekomen. Hierbij is in
aanmerking genomen de (forse) lengte en dikte van die ene aangetroffen schroef zoals afgebeeld op
foto 20 (pagina 152) - aangenomen dat verdachte twee dezelfde schroeven heeft aangebracht - en
de constatering in het proces-verbaal ‘sporenonderzoek’ (pagina 140) dat geen versplintering van het
hout ter plaatse van het schroefgaatje te zien was zoals te verwachten zou zijn wanneer een schroef
met geweld zou zijn losgetrokken. Relevant in dat verband is ook dat de deskundige zelf heeft
verklaard dat hij onvoldoende deskundigheid bezit op het gebied van de berekening van (dergelijke)
krachten en de werking daarvan op schroeven in hout.

Bij deze stand van zaken is het niet verantwoord de stellige conclusie van de deskundige over te
nemen. Gevolg daarvan is dat het dossier en het onderzoek ter terechtzittingen (eerste aanleg en
hoger beroep) onvoldoende gegevens bevat voor de conclusie dat de beschreven eindsituatie, welke
heeft geleid tot de dood van de beide slachtoffers, is veroorzaakt door de gedragingen van de
verdachte. Toerekening van dat overlijden aan verdachte op de grond dat het overlijden is
veroorzaakt door de gedragingen van verdachte is dus niet redelijk.

b. Is het risico op overlijden in relevante mate verhoogd door de gedragingen van verdachte?

Aan de orde is dan de vraag of het risico op overlijden van de beide slachtoffers in relevante mate is
verhoogd door de gedragingen van verdachte.

Uit de rapportage van de deskundige, diens ter terechtzittingen (eerste aanleg en hoger beroep)
gegeven toelichting, het politieonderzoek en de verklaringen van verdachte is duidelijk geworden dat
bij de installatie door verdachte op onderdelen niet is gehandeld overeenkomstig de installatie- en
servicehandleiding van de fabrikant:

- de gebruikte beugel was niet de van fabriekswege voorgeschreven kunststofbeugel;

- er is volstaan met het aanbrengen van één beugel waar fabrieksvoorschrift tenminste het
aanbrengen van twee beugels vereiste;

- de rookgasafvoerleiding is onder enige spanning gemonteerd;

- verzuimd is de ketelafstelling te wijzigen van aardgas naar propaangas met als gevolg aanmerkelijk
hogere rookgastemperaturen en extreem hoge productie van koolmonoxide. Daarbij komt dat
verdachte de installatie- en servicehandleiding niet heeft gelezen en een ongeschikte
gasanalysemeter heeft gebruikt.

Vastgesteld kan voorts worden dat de van fabriekswege verstrekte installatie- en servicehandleiding
in feite belangrijke veiligheidsvoorschriften bevat. Correcte montage is immers van groot belang in
verband met de veiligheid van personen bij het gebruik van een apparaat dat hoe dan ook (dus: ook
bij correcte afstelling) een dodelijk rookgas produceert. In dit verband is ook van belang dat verdachte
als vakman, ook al was hij geen "erkend installateur", bij uitstek de verantwoordelijkheid had voor
correcte installatie. Deze beide aspecten maken dat voor toerekening eerder aanleiding bestaat dan
in situaties waarin niet de veiligheid van personen in het geding is en/of installatie niet door een
vakman geschiedt.

Met de constateringen uit de voorgaande twee alinea's is echter nog niet bewezen dat de
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gedragingen van verdachte het risico op het ontstaan van de beschreven eindsituatie in zodanig
relevante mate hebben verhoogd dat het op die grond redelijk is het overlijden van beide slachtoffers
toe te rekenen aan verdachte. Om die reden worden de diverse gedragingen nader beschouwd.

De deskundige en de forensisch onderzoeker van de politie hebben verklaard dat bij het
verbrandingsproces in een centrale verwarmingsketel koolmonoxide vrijkomt en dat koolmonoxide, bij
vrijkomen daarvan in een onvoldoende geventileerde ruimte, dodelijk kan zijn.

Een ketel als die welke door verdachte geïnstalleerd is produceert in een normale situatie 100 tot 200
ppm3 CO De geïnstalleerde ketel produceerde, doordat verdachte verzuimd had de afstelling ervan
aan te passen van aardgas naar propaangas, 20.000 ppm. Met name dit laatste gegeven maakt
onmiddellijk inzichtelijk dat het risico op overlijden ernstig verhoogd werd indien en zodra het rookgas
kon vrijkomen in de opstelruimte en daardoor (via verbindingskieren) in de woonkamer van de woning
in kwestie. De kans op dat vrijkomen werd echter op zichzelf door de verkeerde ketelafstelling en de
daardoor verhoogde productie van koolmonoxide niet vergroot. Ook het gegeven dat bij die
verbranding hogere rookgastemperaturen ontstonden dan bij correcte afstelling van de ketel is, als
zelfstandige factor bezien, onvoldoende om te oordelen dat het risico op vrijkomen van rookgas (en
dus koolmonoxide) in de opstelruimte werd vergroot. De deskundige heeft op dit punt ter
terechtzitting van het hof immers verklaard dat bij correcte montage van de rookgasafvoerleiding de
hetere rookgassen, inclusief de daarin aanwezige extreem hoge hoeveelheden koolmonoxide, via de
rookgasafvoerleiding naar buiten zouden zijn afgevoerd.

Dat maakt dat als meest relevante gedragingen over blijven het beugelen met één beugel in plaats
van twee, het gebruiken van een niet door de fabriek voorgeschreven kunststofbeugel en het op
enige spanning monteren van de rookgasafvoerleiding. Voor de conclusie dat deze gedragingen het
risico op het ontstaan van de eindsituatie (en daarmee de dood van de slachtoffers) in relevante mate
hebben verhoogd is in de rapporten en verklaringen van de deskundige geen betrouwbare en
navolgbare onderbouwing te vinden. Ook algemene ervaringsregels bieden die onderbouwing niet.
Dat het feitelijk is mis gegaan is voorts geen bewijs. Als cruciale factor voor dat mis gaan is hiervoor
immers al aangewezen het losraken aan een zijde van de beugel, maar uiteindelijk bevat het dossier
onvoldoende gegevens voor de conclusie dat dit losraken veroorzaakt werd door de nu besproken
gedragingen.

Ook de conclusie dat de gedragingen van verdachte het risico op de beschreven eindsituatie in
zodanig relevante mate hebben verhoogd dat het op die grond redelijk is het overlijden van beide
slachtoffers toe te rekenen aan verdachte kan gelet op voorgaande overwegingen op deze grond niet
worden getrokken.

Slotsom

De slotsom is dat verdachte de centrale verwarmingsketel van [slachtoffer 1] niet heeft ingesteld op
propaangas, de rookgasafvoerleiding niet volgens de fabrieksvoorschriften heeft aangelegd, de
installatie- en servicehandleiding niet heeft gelezen en een ongeschikte gasanalysemeter heeft
gebruikt, maar dat niet bewijsbaar is dat die gedragingen het overlijden van beide slachtoffers
hebben veroorzaakt en evenmin dat die gedragingen het risico op dat overlijden in zodanige mate
hebben verhoogd dat toerekening van dat overlijden aan (de gedragingen van) verdachte redelijk
maakt. Dat betekent dat vrijspraak moet volgen.”

8. Bij de beoordeling van het middel zijn de volgende strafbepalingen uit het Wetboek van Strafrecht
van belang:
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Art. 307:

“1. Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.”

Art. 309:

“Indien de in deze titel omschreven misdrijven worden gepleegd in de uitoefening van enig ambt of
beroep, kan de gevangenisstraf met een derde worden verhoogd, kan ontzetting worden
uitgesproken van de uitoefening van het beroep waarin het misdrijf is gepleegd, en kan de rechter de
openbaarmaking van zijn uitspraak gelasten.”

9. In de toelichting op het middel wordt gewezen op het in november 2015 verschenen
onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, getiteld “Koolmonoxide (onderschat en
onbegrepen) gevaar”,4 en op het ongeval dat in dat rapport (p. 32) wordt beschreven en waarbij twee
jonge mensen als gevolg van het met te weinig beugels fixeren van de afvoer door
koolmonoxidevergiftiging om het leven zijn gekomen. Ook de raadsman heeft in de schriftelijke
weerspreking van het cassatieberoep dat onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
aangehaald, zij het om aan te geven dat ook de onderhavige casus daarin wordt genoemd (p. 30) en
wel aan de hand van informatie verstrekt door het Openbaar Ministerie. De raadsman is daarom van
mening dat het op de weg van het Openbaar Ministerie had gelegen dit onderzoeksrapport als
processtuk in te brengen tijdens de terechtzitting van het hof van 5 augustus 2016 en dat het
Openbaar Ministerie (kennelijk) bewust de mogelijkheid heeft laten lopen het hof te informeren over
het bestaan van dat onderzoeksrapport, hetgeen tot gevolg heeft dat nu niet voor het eerst in
cassatie erover kan worden geklaagd dat het hof geen acht heeft geslagen op het
onderzoeksrapport. Ik kom daarop in randnummer 22 terug.

10. Dat neemt niet weg dat ik kort iets in algemene zin wil zeggen over de gevaren van koolmonoxide
en de mogelijke bronnen daarvan, alvorens het middel te bespreken. Ik doe dat aan de hand van het
vorengenoemde rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ik meen dat er geen bezwaar tegen
is om dit onderzoeksrapport, dat openbaar is, daarvoor als kenbron te gebruiken, nu de
Onderzoeksraad voor Veiligheid een onafhankelijke instelling is en hij in dat rapport wetenschappelijk
verantwoord ingaat op de vraag wat koolmonoxide is en hoe het ontstaat. Dan blijkt dat
koolmonoxide een geur-, kleur- en smaakloos en tevens zeer giftig gas is dat uit een onvolledige
verbranding van koolstof-houdende stoffen, zoals hout, aardgas en propaangas, voortkomt. De
onvolledige verbranding kan het gevolg zijn van een gebrek aan zuurstof of van een te lage
verbrandingstemperatuur. Afhankelijk van de concentratie in de lucht, brengt koolmonoxide vergiftiging
teweeg met een mogelijk dodelijke afloop. Het is bekend dat het gebruik van verbrandingsapparaten,
–toestellen en –installaties tot de productie van koolmonoxide kan leiden. Deze verbrandingsbronnen
bestaan in verschillende varianten (cv-ketel, geiser, boiler, open haard, etc.) en zorgen ervoor dat de
verbrandingslucht wordt aangevoerd en de rookgassen (en daarmee dus het koolmonoxide) ofwel in
dezelfde ruimte vrijkomen (open toestellen), ofwel worden afgevoerd (gesloten toestellen).

11. Ik keer terug naar de onderhavige zaak. Hier ging het om een gesloten, propaan-gestookte hoog
rendement cv-ketel, waarbij het rookgas werd afgevoerd via een daarvoor bestemde leiding (pijp). De
ketel bevond zich in een inpandige schuur (ketelruimte) horende bij de recreatiewoning. In de
motivering van de vrijspraak heeft het hof aan de ene kant de “beginsituatie” gepositioneerd
“onmiddellijk na oplevering van de installatie door de verdachte en zijn medeverdachte op 7 oktober
2012” en deze tot uitgangspunt genomen voor de (verdere) beoordeling van de rechtsvraag of het
overlijden van beide slachtoffers redelijkerwijs aan een of meer van de bedoelde gedragingen van de
verdachte kan worden toegerekend. Aan de andere kant van het beoordelingsspectrum bevindt zich
de door het hof aangeduide “eindsituatie” zoals deze met betrekking tot de installatie, meer in het
bijzonder de rookgasafvoer, op 22 januari 2013 werd aangetroffen. Wat betreft de concrete
beschrijving van de beginsituatie is het hof, bij gebrek aan andere aanknopingspunten, uitgegaan van
de verklaringen van de verdachte en de medeverdachte. Deze stellen dat de rookgasafvoer was
vastgezet met een beugel die op zijn beurt met twee schroeven was bevestigd en daardoor de
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6.2

rookgasafvoer omsloot. De rookgasafvoer was ingevoerd in de manchet van de ketel en omklemd door
de in die manchet aanwezige rubberen afsluitring. De eindsituatie liet zich objectief vaststellen, mede
aan de hand van fotomateriaal, en houdt in dat de rookgasafvoerpijp op één beugel hing, dat deze
beugel door middel van slechts één schroef aan een plafondbalk was bevestigd en dat tussen de
rookgasafvoer en de manchet van de ketel een kier aanwezig was. In de rookgasafvoer was
condenswater aanwezig en de afvoer liep schuin omlaag. De ketel werd verwarmd door propaangas,
maar was afgesteld op aardgas. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit tot een extreem hoge productie
van koolmonoxide leidde. Voorts werd vastgesteld dat door de kier tussen de rookgasafvoer en de
manchet van de ketel extreem veel koolmonoxide is kunnen vrijkomen, die vervolgens via andere
kieren zijn weg kon vinden naar de woonkamer en aldus achtereenvolgens het overlijden van de twee
slachtoffers aldaar heeft veroorzaakt.

12. Het is deze achtergrond waartegen het hof de rechtsvraag centraal heeft gesteld of de hiervoor
beschreven eindsituatie is veroorzaakt door de gedragingen van de verdachte, dan wel het risico
daarop door de gedragingen van de verdachte in zodanig relevante mate is verhoogd dat het redelijk
is het overlijden van beide slachtoffers toe te rekenen aan de verdachte. Uit de motivering van het hof
blijkt dat voor de beantwoording van die vraag door ing. S.L.M. Lueb van Kiwa Technology B.V. nader
onderzoek is gedaan, hetgeen heeft geresulteerd in een rapport van 5 april 2013 en in een nader
rapport van 17 juli 2015.

13. Deze deskundige was – op een daartoe strekkende vordering van de officier van justitie –
benoemd door de rechter-commissaris ter beantwoording van de volgende drie vragen:

- Wat is de technische oorzaak van de koolmonoxide vergiftiging?; - Is de cv-ketel op de juiste manier
geplaatst?; - Is de werking van de cv-ketel zoals die normaal zou moeten zijn?

Zijn rapport van 5 april 20135 houdt onder meer het volgende in:

Het cv-toestel in recreatiewoning [1] produceerde extreem veel koolmonoxide.

De oorzaak van het uitstromen van rookgassen in de opstellingsruimte is een losgeraakte
rookgasafvoerleiding direct boven het toestel.

De rookgasafvoerleiding is niet deugdelijk bevestigd en kon om deze reden losraken.

Er zijn te weinig beugels toegepast en de beugel die is toegepast wijkt af van de, door de
rookgasafvoerfabrikant, voorgeschreven beugels.

De rookgassen konden de woning instromen door de waargenomen openingen tussen de
opstellingsruimte en de woning.

Conclusies onderzoek in het laboratorium

Het toestel was ingesteld voor gebruik op aardgas, terwijl het toestel functioneerde op propaan.
Dit zorgde voor een extreem hoge productie van koolmonoxide.

Na het doorvoeren van de aanpassingen zoals door de toestelfabrikant voorgeschreven kon het
toestel correct op propaan functioneren met acceptabele uitstoot van koolmonoxide.

“6.1 Conclusies onderzoek ter plaatse
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6.3 Beantwoording van vragen in de benoeming van de deskundigen

Wat is de technische oorzaak van de koolmonoxide vergiftiging?

Zie 6.1.

Is de cv-ketel op de juiste manier geplaatst?

De ketel is niet correct geïnstalleerd omdat

- het toestel niet correct is ingesteld voor het gebruik op propaan.

- de rookgasafvoerleiding niet volgens de instructies is geïnstalleerd.

Is de werking van de cv-ketel zoals die normaal zou moeten zijn?

In de aangetroffen situatie functioneerde het toestel niet correct. Dit werd veroorzaakt doordat
het toestel niet correct was ingesteld voor het gebruik op propaan. Nadat de handelingen zoals
voorgeschreven door de toestelfabrikant zijn uitgevoerd, kon het toestel wel correct functioneren
op propaan.”

14. Op de terechtzitting in hoger beroep d.d. 29 april 2015 heeft de verdediging een alternatief
scenario over het losschieten van de rookgasafvoer(leiding) aangevoerd. Ten tijde van de
installatie van de cv-ketel zou er tussen de ketelruimte en het schuurtje ernaast een “wandje”
hebben gestaan dat daarna, maar nog voor het ongeval, zou zijn verwijderd. De ontbrekende
schroef zou mogelijk zijn losgemaakt door de persoon die het wandje heeft weggehaald. Over dit
scenario zijn op dezelfde terechtzitting twee door de verdediging meegebrachte getuigen
gehoord. De eerste getuige verklaarde dat het schuurtje en de ketelruimte ongeveer vier tot vijf
jaar voordien volledig van elkaar afgescheiden waren door een houten wandje. Ook de tweede
getuige bevestigde dat tussen de ketelruimte en het schuurtje een wandje heeft gestaan, in ieder
geval in 2012, en voegde daaraan toe, toen hem door de voorzitter enkele dossierfoto’s werden
voorgehouden, dat hij zich niet kon voorstellen “dat het er zo uit heeft gezien als het wandje er
nog had gestaan”.

15. Bij tussenarrest van 13 mei 2015 is het onderzoek ter terechtzitting heropend, omdat bij de
beraadslaging het hof van de onvolledigheid van het onderzoek was gebleken. De desbetreffende
overwegingen van het hof luiden:

7. Door KIWA N.V. is, in de persoon van de deskundige ing. S.L.M. Lueb, onderzoek uitgevoerd
naar de oorzaak van het uitstromen van rookgassen in de opstelruimte van de ketel en vervolgens
in de woning. Dat heeft geleid tot een rapport van 5 april 2013 (dossierpagina 163 en volgende).
Daarin wordt, onder andere, geconcludeerd (dossierpagina 174) dat de afwijkingen met
betrekking tot de beugeling naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak zijn van het losraken van de
rookgasafvoer. Het kan zijn dat de deskundige daarbij is uitgegaan van een beginsituatie zoals
hiervoor omschreven. Helemaal duidelijk is dat echter voor het hof niet. Ook is niet duidelijk of het
feit dat de beugel in de eindsituatie nog slechts met één schroef bevestigd bleek te zijn voorzien
kan worden van een waarschijnlijkheidsoordeel over de vraag of het losraken van de bevestiging
aan één zijde is veroorzaakt door de genoemde afwijkingen met betrekking tot de beugeling. Om
die reden is het noodzakelijk dat aanvullende rapportage wordt uitgebracht door de deskundige.

8. De vraagstelling aan de deskundige luidt als volgt:

a. Het hof verzoekt u tot uitgangspunt te nemen de beginsituatie zoals hiervoor sub 5
omschreven, inclusief hetgeen door verdachte en zijn medeverdachte is erkend, zoals hiervoor sub
6 aangegeven (de situaties die ik hierboven in randnummer 11 heb genoemd, EH);

b. Kunt u op basis van dat feitelijk uitgangspunt een waarschijnlijkheidsoordeel geven over de
vraag of deze beginsituatie de oorzaak is geweest van de, eveneens hiervoor omschreven,
eindsituatie zoals hiervoor sub 4 omschreven, daaronder begrepen het aan één zijde losraken van
de beugel.”
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Op deze vragen is de deskundige Lueb ingegaan in zijn aanvullend rapport van 17 juli 2015:

(…)

Het is hoogst waarschijnlijk dat de rookgasafvoerleiding is losgeraakt (vanuit de beschreven
beginsituatie naar de beschreven eindsituatie) vanwege;

1) De toepassing van niet originele bevestigingsbeugels (zie montagehandleiding zoals opgenomen in
het rapport van Kiwa Technology VG 1/556/Le).

2) De toepassing van slechts één bevestigingsbeugel (hier hadden er volgens de instructies v.d.
fabrikant van het afvoermateriaal minimaal 2 toegepast moeten worden).

3) De rookgasafvoerleiding die op spanning is gemonteerd.

4) De hogere rookgastemperaturen dan gebruikelijk.

Onbedoeld stoten tegen de leiding door een bewoner of het omvallen van materiaal (zoals
tuingereedschap, een strijkplank ed.) zal niet leiden tot het losraken van een rookgasafvoerleiding
indien deze leiding correct gebeugeld is.”

16. Omdat de laatstgenoemde bevindingen van de deskundige Lueb wel poneren – en daarmee in
wezen de conclusies in het eerdere rapport herhalen – dat de afwijkingen met betrekking tot de
beugeling van de rookgasafvoerleiding, in combinatie met het op spanning gemonteerd zijn daarvan
en de hoge rookgastemperaturen, de oorzaak waren van het losraken van de beugel aan één zijde,
maar niet inzichtelijk maken waarom en hoe dat losraken dan in zijn werk is gegaan, is de deskundige
op dat aspect ter terechtzitting van het hof nader bevraagd.6 De toelichting die de deskundige op ’s
hofs terechtzitting van 5 augustus 2016 heeft gegeven, luiden samengevat als volgt. Gerapporteerd is
op basis van de beginsituatie (zoals door het hof bedoeld). De kunststoffen afvoerpijp zet uiteen
indien de ketel in bedrijf is en krimpt bij afkoeling. Deze beweging, die mogelijk is door de
spanningsvrije ruimte binnen de ‘mof’, wordt normaal gesproken opgevangen door
bevestigingsbeugels die het installatiebedrijf voorschrijft en de rookgasafvoerbuis in zijn geheel, dus
rondom, afklemmen en die op deze manier geen ruimte voor beweging bieden. In de onderhavige
zaak was het effect van de uitzetting extremer door de hogere rookgastemperaturen in de installatie
ten gevolge van de niet juiste afstelling van de installatie. Het loslaten van de beugel aan één zijde is
veroorzaakt door de afwijkingen met betrekking tot de beugeling van de rookgasafvoerpijp, in
combinatie met het op spanning gemonteerd zijn daarvan en de hoge rookgastemperaturen.
Daardoor kon mogelijk ook de beugel (waarmee de rookgasafvoerpijp aan het plafond was bevestigd)
meebewegen en losraken. Bovendien is waarschijnlijk gebruikgemaakt van dezelfde schroeven en
schroefgaten die eerder, bij de vorige leiding, zijn gebruikt, zodat, omdat deze dan wat minder goed
‘pakken’, er minimaal nog een andere beugel had moeten worden gebruikt. Vanaf het begin dat de
installatie in werking was, werd teveel koolmonoxide geproduceerd. Het langste deel van de
rookgasafvoerleiding heeft de meeste uitzetting en mogelijk is daardoor één van de
bevestigingsschroeven losgeraakt. Op een vraag van de advocaat-generaal, verklaart de deskundige
niet over deskundigheid te beschikken op het gebied van de berekening van krachten die door de
genoemde krimp- en uitzetbewegingen worden veroorzaakt en de (in)werking daarvan op in hout
vastgezette schroeven.

17. In het arrest overweegt het hof dat ook die toelichting van de deskundige niet de verlangde
duidelijkheid over het vraagpunt van het hof heeft gebracht. Vooral de conclusie van de deskundige
dat de uitgeoefende krachten op de aan twee zijden vastgeschroefde beugel dusdanig groot zijn
geweest dat de beugel daardoor aan één zijde los is komen te zitten, acht het hof onvoldoende
onderbouwd vanuit de deskundigheid van de deskundige. Niet, aldus het hof, heeft de deskundige
uitgelegd – en daar gaat het in de visie van het hof nu juist om – hoe de door hem beschreven uitzet-

“3. Oordeel
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en krimpbewegingen in combinatie met de verhoogde rookgastemperaturen tot het gevolg hebben
kunnen leiden dat één van de schroeven van de aanwezige beugel is losgeraakt. Daarbij wijst het hof
op: - de (forse) lengte en dikte van de aangetroffen schroef; - de constatering dat geen versplintering
van het hout ter plaatse van het schroefgaatje te zien was, wat te verwachten zou zijn wanneer een
schroef met geweld zou zijn losgetrokken; - de omstandigheid dat de deskundige heeft verklaard
onvoldoende deskundigheid te bezitten op het gebied van de berekening van de genoemde krachten
en de werking daarvan op het hout. Deze onduidelijkheden, kennelijk ook in onderling verband
bezien, leiden er volgens het hof toe dat het niet verantwoord is de stellige conclusie van de
deskundige over te nemen. Ook vindt het hof in de rapporten en de verklaringen van de deskundige
geen betrouwbare en navolgbare onderbouwing voor de conclusie dat de omstandigheid dat de
rookgasafvoer met één in plaats van twee beugels was gebeugeld en het gebruik van een niet door
de fabriek voorgeschreven kunststofbeugel plus het op enige spanning monteren van de
rookgasafvoerleiding het risico op het ontstaan van de eindsituatie in relevante mate hebben
verhoogd, nu ook algemene ervaringsregels die onderbouwing volgens het hof niet bieden.

18. Na deze aanloop wordt het tijd de klacht te bespreken. Ik breng in herinnering dat het middel
louter klaagt dat het hof bij de vraag of sprake is van een causaal verband ten onrechte heeft
overwogen dat algemene ervaringsregels geen steun bieden voor de conclusie dat de gedragingen
(en tekortkomingen) van de verdachte en de medeverdachte het risico op het ontstaan van de
eindsituatie in relevante mate hebben verhoogd, althans dat dit oordeel niet zonder meer begrijpelijk
is. Ik heb al opgemerkt dat naar cassatie-technische maatstaven de pijl van de klacht van het
Openbaar Ministerie slechts op één, en naar mijn inzicht niet het meest wezenlijke punt in de
redenering van het hof is gericht. Die constatering is van belang, omdat bij een ‘OM-beroep’ in
cassatie de beslissingsruimte van de Hoge Raad wordt gedicteerd door de middelen: “de Hoge Raad
pleegt niet buiten de aangevoerde middelen om ten nadele van de verdachte te casseren”, aldus Van
Dorst.7

19. De klacht komt er enkel op neer dat het hof op iets niet een algemene ervaringsregel van
toepassing heeft geacht. Weliswaar dient het oordeel of er wel of geen sprake is van een algemene
ervaringsregel niet onbegrijpelijk te zijn, maar tegelijkertijd moet hier worden geconstateerd dat een
dergelijk oordeel sterk verweven is met een beoordeling van feitelijke aard. In cassatie kan niet
worden onderzocht of de feitenrechter die de verdachte op grond van zijn feitelijke waardering van
het bewijsmateriaal heeft vrijgesproken, terecht tot dat oordeel is gekomen. Ingeval de rechter die
over de feiten oordeelt het tenlastegelegde bewezen acht, is het aan die rechter voorbehouden om,
binnen de door de wet getrokken grenzen, van het beschikbare materiaal datgene tot het bewijs te
bezigen wat hem uit oogpunt van betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt en terzijde te stellen
wat hij voor het bewijs van geen waarde acht. Deze beslissing inzake selectie en waardering, die –
behoudens bijzondere gevallen – geen motivering behoeft, kan in cassatie niet met vrucht worden
bestreden. Welnu, hetzelfde heeft te gelden in het spiegelbeeldige geval dat de rechter op grond van
de aan hem voorbehouden selectie en waardering van het bewijsmateriaal tot de slotsom komt dat
vrijspraak moet volgen. Aldus de Hoge Raad in zijn arrest van 4 mei 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO5061,
NJ 2004/480, die daarop meteen laat volgen: “Een nadere motivering van een vrijspraak maakt de
gegeven beslissing dus niet onbegrijpelijk doordat het beschikbare bewijsmateriaal – al dan niet op
grond van een andere uitleg van gegevens van feitelijke aard – een andere (bewijs)beslissing
toelaat.”

20. Tegen de achtergrond van het voorgaande kan verder nog het volgende worden opgemerkt.
Onder feiten van algemene bekendheid moeten worden verstaan gegevens die ieder van de
rechtstreeks bij het geding betrokkenen geacht moet worden te kennen of die hij zonder
noemenswaardige moeite uit algemeen toegankelijke bronnen kan achterhalen. Voor algemene
ervaringsregels geldt hetzelfde.8 De verwijzing naar de “rechtstreeks bij het geding betrokkenen”
omvat volgens Corstens/Borgers, gelet op de openbaarheid en de controleerbaarheid van rechterlijke
beslissingen, een ruimere kring dan louter de procesdeelnemers.9 In de regel gaat het dan ook om
gegevens die geen specialistische kennis veronderstellen en waarvan de juistheid redelijkerwijs niet
voor betwisting vatbaar is.10 Niet juist is evenwel de opvatting dat uitsluitend die feiten van algemene
bekendheid zijn, welke geacht kunnen worden aan een ieder bekend te zijn.11 Voorts brengt de
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enkele omstandigheid dat een bepaald gegeven aan openbare bronnen op het internet kan worden
ontleend, op zichzelf nog niet mee dat zo een gegeven daarom een feit of omstandigheid van
algemene bekendheid is.12 Feiten van algemene bekendheid kunnen in cassatie als reddingsboei
fungeren om tekortkomingen in de bewijsvoering te ondervangen.13 Dergelijke feiten behoeven
immers geen bewijs.14

21. Het hof heeft – in cassatie niet bestreden – in de rapporten en de op de terechtzitting afgelegde
verklaring van de deskundige geen betrouwbare en navolgbare onderbouwing gevonden voor de
conclusie dat de gedragingen (en tekortkomingen) van de verdachte en de medeverdachte het risico
op het intreden van de eindsituatie in relevante mate hebben verhoogd. Dat algemene
ervaringsregels die onderbouwing volgens het hof evenmin bieden, acht ik niet onjuist en evenmin
onbegrijpelijk. Daarbij is van wezenlijk belang dat het hof de gedachtegang van de deskundige niet
heeft gevolgd aangaande diens verklaring voor het losraken van de beugel aan één zijde, nu een voor
het hof essentieel vraagpunt ten aanzien van de causale keten onbeantwoord en derhalve onduidelijk
is gebleven, te weten hoe één van de schroeven van de aanwezige beugel is losgekomen. Een
overtuigend antwoord op die vraag acht het hof noodzakelijk om tot het oordeel te kunnen komen dát
het losraken van de schroef successievelijk de beugeling daadwerkelijk werd veroorzaakt door de in
de tenlastelegging omschreven gedragingen (en tekortkomingen) van de verdachte. Daarnaast heeft
het hof vastgesteld dat de deskundige niet de benodigde deskundigheid bezat op het gebied van de
berekening van de krachten en de werking van de meergenoemde krimp- en uitzetbewegingen op
schroeven in hout. In dat oordeel ligt niet onbegrijpelijk besloten dat als zelfs een aan het KIWA N.V.
verbonden deskundige bij gebrek aan deskundigheid ter zake zich niet kan uitlaten over een
dergelijke berekening, en als duidelijkheid daarover kennelijk alleen kan worden verstrekt door
iemand met een zeer specialistische kennis van dat technische onderwerp, er in dat verband
(uiteraard) geen sprake is van een feit van algemene bekendheid. In dat opzicht wijkt de onderhavige
zaak af van het arrest van HR 8 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:878, waarin, zo zou men kunnen
zeggen, een enigszins specialistische of bedrijfsmatige wetenschap ter zake van gasvormige
verschijnselen (toch) als een feit van algemene bekendheid werd beschouwd. De verdachte was in die
zaak vervolgd voor het vervoer in een vrachtwagen van gevaarlijke stoffen in gasflessen
(drukhouders) die niet voorzien waren van de vereiste etiketten. Ten aanzien van de klacht dat het
hof de gasflessen ten onrechte niet als leeg had aangemerkt, overwoog de Hoge Raad dat het hof
had vastgesteld dat de gasflessen gedeeltelijk gevuld waren met vloeistof en dat het hof kennelijk
had geoordeeld dat het van algemene bekendheid is dat propaan en butaan bij normale temperatuur
en normale druk gasvormig zijn en dat derhalve uit de omstandigheid dat zich in de drukhouders
vloeistof bevond, moest worden afgeleid dat de inhoud van de drukhouders nog onder druk stond.
Dat oordeel achtte de Hoge Raad niet onbegrijpelijk. Ook verschilt de onderhavige zaak van de casus
die ten grondslag lag aan de door de steller van het middel aangehaalde uitspraak van Rb. Overijssel
26 januari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:309, reeds omdat daar niet het specifieke probleem speelde
waarvoor het hof zich in de onderhavige zaak met betrekking tot de causaliteitsvraag en de
strafrechtelijke aansprakelijkheid van de verdachte gesteld ziet.

22. Ik meen dat het hof op grond van het voorgaande kon oordelen, gelijk het heeft gedaan, dat
algemene ervaringsregels geen steun bieden voor het ontstaan van de eindsituatie. De bevindingen
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar koolmonoxideongevallen, waarnaar de steller van het
middel verwijst, doen aan het voorgaande niet af. Daargelaten dat blijkens de stukken van het geding
(voor zover in cassatie voorhanden) dit rapport niet aan het hof is overgelegd en een beroep daarop
voor zover dat concreet betrekking heeft op de onderhavige zaak niet voor het eerst in cassatie kan
worden gedaan, aangezien de beoordeling daarvan een onderzoek van feitelijke aard vergt en
daarvoor in cassatie geen plaats is,15 zij opgemerkt dat in dat rapport niet nader wordt ingegaan op
het punt dat voor het hof cruciaal is.

23. Voor het overige stuit de klacht af op de selectie- en waarderingsvrijheid van de feitenrechter. De
mogelijkheid waarop de steller van het middel doelt, dat het lezen van de gebruikershandleiding door
de verdachte en de medeverdachte het losraken van de beugel had kunnen voorkomen, is door het
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hof kennelijk anders gewaardeerd. Daarbij wijs ik erop dat het hof de omstandigheid dat bij een
correcte montage van de rookgasafvoerleiding de rookgassen via de rookgasafvoer naar buiten
zouden zijn afgevoerd enkel heeft betrokken bij zijn onderzoek naar relevante omstandigheden met
betrekking tot de oorzaak van het loslaten van de beugel. Een oordeel over de vraag of zulks het
risico op de eindsituatie in relevante mate heeft verhoogd op grond waarvan het redelijk is het
overlijden van beide slachtoffers toe te rekenen aan de verdachte, heeft het hof daarmee niet
gegeven. Voor zover de toelichting op het middel daarover bedoelt te klagen, mist de klacht feitelijke
grondslag.

24. Tot slot merk ik nog het volgende op. De opbouw van het arrest, waarin onder meer wordt
gewezen op de tekortkomingen van de verdachte en de medeverdachte met betrekking tot de
installatie van de ketel en de montering van de rookgasafvoer alsook op de verhoogde
verantwoordelijkheid die op een installateur van cv-ketels rust (de verdachte was volgens het hof
weliswaar geen erkende installateur, maar wel een vakman), roept wellicht vragen op over de
uitkomst van de zaak in hoger beroep.16 Niet dient echter te worden vergeten dat het (ook) in de
onderhavige zaak uiteindelijk draait om de eerder genoemde selectie- en waarderingsvrijheid van de
feitenrechter met betrekking tot het aanwezige (bewijs)materiaal. Het hof heeft in dat licht niet de
conclusie kunnen (of willen) trekken dat de gedragingen van de verdachte het risico op de eindsituatie
in relevante mate heeft verhoogd op grond waarvan het redelijk is het overlijden van de slachtoffers
aan de verdachte toe te rekenen, hetgeen tevens een kwestie van overtuiging kan zijn geweest. Dat
óók een andere uitkomst van de zaak denkbaar is, maakt, het zij hier nog eens benadrukt, het
oordeel van het hof nog niet onbegrijpelijk. Op grond van dit gegeven – zulks hier bezien in
samenhang met hetgeen ten overstaan van het hof is aangevoerd (door het Openbaar Ministerie) en
met de zeer beperkte portee van het cassatiemiddel – meen ik dat de uitspraak van het hof in
cassatie in stand kan blijven.

25. Het middel faalt mijns inziens.

26. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden
uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

27. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Het valt op dat de cassatieschriftuur van het Openbaar Ministerie in de samenhangende zaak tegen
de zoon een tweede klacht kent, welke klacht in de onderhavige schriftuur ontbreekt. Zie daarover
nader mijn opmerkingen in randnummer 27 van mijn conclusie in die samenhangende zaak.

De voetnoten laat ik achterwege.

Parts per million (ppm) geeft ter plaatse de concentratie koolmonoxide in de lucht aan.

T.H.J. Joustra, E.R. Mulder en M.B.A. van Asselt, Koolmonoxide, Onderschat en onbegrepen gevaar, Den
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Haag: Onderzoeksraad voor Veiligheid 2015.

“Onderzoek koolmonoxide-ongeval te Zeewolde. Recreatiewoning [1] op het park Flevonatuur aan
de Wielseweg 5 te Zeewolde.”

Arrest, blad 5.
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HR 24 november 1987, ECLI:NL:HR:1987:AD0075, NJ 1988/686 (rov. 5.1).

HR 29 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:522, NJ 2016/249 (rov. 2.4).

Zie HR 26 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZD2873: het is een feit van algemene bekendheid dat het
vliegtuig voorzien van vluchtnummer KL744, dat op 14 juni 1999 op de luchthaven Schiphol arriveerde,
uit het buitenland afkomstig was. Vgl. evenwel (andersom) ook HR 19 juni 2001,
ECLI:NL:HR:2001:ZD2843, NJ 2001/521: “Nu een feit van algemene bekendheid is dat de gemeente
Rotterdam geen Dwarsstraat kent, zijn die bewijsmiddelen echter niet redengevend voor de
bewezenverklaring voor zover deze inhoudt dat het feit te Rotterdam is gepleegd.” Zie nader Van
Dorst, a.w., 2015, p. 284 en 285.

Art. 339, tweede lid, Sv.

Vgl. bijv. HR 19 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1352, NJ 2014/39 m.nt. Borgers (rov. 3.4).
Overigens wijst de advocaat-generaal op het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 29 april
2015 in haar requisitoir op een persbericht van 11 juni 2014 waarin de Onderzoeksraad voor
Veiligheid zijn onderzoek naar de problematiek van koolmonoxide aankondigt.

Bijvoorbeeld: waarom is volgens het hof sprake van een “(forse) lengte en dikte” bij de
aangetroffen schroef? De foto in het dossier waarnaar in het arrest wordt verwezen laat een schroef
met een lengte van ongeveer 20 millimeter lang en 5 mm breed zien.
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, van 16 februari 2017, nummer 21/005665-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1964.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R. Schreudering, advocaat te Utrecht,
bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het middel klaagt ten aanzien van feit 2 over de verwerping door het Hof van het beroep op
noodweer.

Ten laste van de verdachte is onder 2 bewezenverklaard dat:

"hij op 22 september 2013 te Tiel [betrokkene 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het
leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [betrokkene 1] dreigend de
woorden toegevoegd: "Ik maak je kapot" en/of: "Ik sla je hartstikke dood", althans woorden
van gelijke dreigende aard of strekking en heeft hij, verdachte, ten overstaan van en
zichtbaar voor [betrokkene 1] een bijl getoond en heeft hij, verdachte, met een bijl in de
hand slaande bewegingen gemaakt naar of in de richting van het lichaam van [betrokkene 1]
en is hij, verdachte, met een bijl in zijn hand achter [betrokkene 1] aangerend."

Deze bewezenverklaring steunt, voor zover hier van belang, op de volgende
bewijsmiddelen:

1. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 4 en 5 van het
proces-verbaal, genummerd PL0800 2013102131) voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van [betrokkene 1] :

Tussen zondag 22 september 2013 te 15:00 uur en zondag 22 september 2013 te 15:10 uur
werd op de locatie, zoals vermeld bij plaats delict, het in de aanhef vermelde feit gepleegd.

(...)

Mijn moeder woont op de [a-straat] 4 te Tiel. De woning van mijn moeder betreft een
koopwoning. Rechts naast de woning, gezien vanaf de straat ligt een pad. Dit pad is van
mijn moeder. Mijn moeder moet het recht van overpad verlenen aan een aantal genoemde
percelen. Twee deuren verder, op huisnummer 8, woont [verdachte] . Huisnummer 8 is een
van de genoemde percelen waarover mijn moeder recht van overpad moet verlenen. Sinds
vorig jaar mei zijn er problemen met deze [verdachte] .

(...)

Mijn zus vertelde dat zij was gebeld door mijn moeder. Mijn moeder had haar gebeld dat
[verdachte] bezig was om het hek uit onze tuin te slopen. Ook zou hij mijn moeder hebben

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het middel
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bedreigd.

(...)

Daar aangekomen zag ik dat het hek in mijn moeders voortuin was gesloopt. Tevens zag ik
dat mijn moeder erg overstuur was.

Op een gegeven moment zag ik dat [verdachte] vanuit zijn woning naar mij toe kwam
rennen. Ik stond op dat moment voor de woning van mijn moeder op de stoep. Ik zag dat
[verdachte] een bijl in zijn rechterhand omhoog geheven vasthield. Ik hoorde dat hij riep: "Ik
maak je kapot!".

(...)

Ik hoorde dat hij schreeuwde dat hij mij hartstikke dood zou slaan. Ik heb vervolgens tegen
hem gezegd dat hij dit dan maar moest doen. Nog geen vijf seconden hierna zag ik dat
[verdachte] mij onderhands een klap met de bijl gaf. Ik voelde hiervan direct pijn. Ik zag dat
dit met de scherpe kant van de bijl was. Ik voelde dat hij mij raakte op mijn linker elleboog.
Door deze slag heb ik een snee op mijn elleboog. Vervolgens ben ik naar de voortuin van
mijn moeder gelopen. Ik heb uit de voortuin een stuk hout van het gesloopte hekje gepakt.

(...)

Ik heb [verdachte] vervolgens een klap met het stuk hout gegeven.

(...)

Ik zag dat [verdachte] met de bijl achter mij aan kwam rennen. Ik ben vervolgens
weggerend in de richting van de Bevrijdingslaan. Toen ik achterom keek, zag ik dat
[verdachte] nog steeds achter mij aan kwam.

(...)

Ik ben hem vervolgens om de nek gevlogen.

(...)

[betrokkene 2] is vervolgens tussen [verdachte] en mij gekomen en riep dat we moesten
stoppen. Ook heeft hij de bijl van [verdachte] afgepakt.

(...)

Ik was echt bang dat [verdachte] mij met de bijl mijn hoofd in wilde slaan.

(...)

4. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 10 en 11 van het
proces-verbaal, genummerd PL0800 2013102131) voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van [betrokkene 3] :

Op zondag 22 september 2013, omstreeks 14:30 uur, kwam [verdachte] , wonende aan de
[a-straat] 8 te Tiel, bij mij aan de deur.

(...)

Nadat ik de voordeur van mijn woning dicht had gedaan, hoorde ik gerommel, dat afkomstig
was van buiten. Ik hoorde dat er iets gebeurde buiten. Ik kon alleen niet zien wat. Ik zag
dat er planken van mijn hekwerk kennelijk opzettelijk vernield waren en dat deze weer in
mijn voortuin werden gegooid. Ik zag dat [verdachte] de planken van het hekwerk in mijn
tuin gooide.

(...)

Ongeveer 10 minuten later kwam mijn zoon, genaamd [betrokkene 1] , bij mij aan de
voordeur. Ik deed de deur open en vertelde wat er was gebeurd. Vervolgens keek ik naar
rechts en zag ik [verdachte] met een bijl in zijn rechterhand staan. Ik zag dat [verdachte] de
bijl ter hoogte van zijn schouderblad had. Ik zag dat de bijl met de scherpe zijde in onze
richting wees.

(...)
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Vervolgens hoorde ik [verdachte] zeggen dat hij mij af wilde maken, of woorden van gelijke
strekking. Ik weet zeker dat dit voor ons beiden bedoeld was. Ik zag dat [verdachte] ons
aankeek. Ik zag dat hij de bijl nog ter hoogte van zijn schouder had en deze in de richting
van ons wees. Hierop pakte [betrokkene 1] een plank bij mij uit de tuin. Dit is de plank welke
afkomstig is van het hek dat door [verdachte] vernield is. [betrokkene 1] liep naar
[verdachte] om te zeggen: "Laten we het als mannen op straat uitvechten". Hierop volgend
gaf [verdachte] de eerste klap met de bijl op de rechterarm van [betrokkene 1] . [betrokkene
1] sloeg direct terug met de plank. [verdachte] werd toen geraakt op zijn schouderblad.
Vervolgens is [betrokkene 1] weer weggerend en ging [verdachte] erachteraan.

(...)

Ik ben erg geschrokken van de bedreiging.

(...)

Ik zag dat [verdachte] een uitdrukking in zijn ogen had, die ik nog niet eerder had gezien. Ik
voelde me zeer bedreigd.

5. De verklaring van [betrokkene 3] , afgelegd tegenover de rechter-commissaris belast met
de behandeling van strafzaken van de Rechtbank Gelderland op 19 maart 2014, voor zover
inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Vraag 30: heeft u gezien dat [verdachte] aangever [betrokkene 1] heeft geslagen met de bijl
en/of slaande bewegingen heeft gemaakt?

Ja. Ik heb slaande bewegingen gezien, maar door het weglopen verdwenen ze uit beeld.

6. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 14 en 15 van het
proces-verbaal, genummerd PL0800 2013102131) voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van verdachte:

Afgelopen 22 september 2013 omstreeks 14.30 uur ben ik naar de buurvrouw van
huisnummer 4 gestapt. Ik wilde haar vragen wanneer ze het hek weg ging halen. (...) Dit
gesprek verliep niet op een normale manier.

(...)

Ik zag een zoon van die buurvrouw [betrokkene 3] voor mijn huis staan.

(...)

Ik heb toen in een flits een bijl vastgepakt.

(...)

Ik heb toen mijn voordeur opengedaan en hield die bijl in mijn rechterhand. Ik hield de bijl
toen laag, dus naar beneden. Ik zei tegen hem: "sodemieter op." Toen hield ik de bijl
omhoog, voor mij, op de hoogte van mijn buik. Ik deed dat uit voorzorg voor als hij wat zou
doen. Ik heb hem mijn tuin uitgebonjourd.

(...)

Ik heb toen nog niks gedaan met die bijl. Direct daarna zag ik dat die zoon gelijk doorsloeg
met die balk tegen mijn linker onderbeen aan. Ik voelde pijn aan mijn linkerbeen. (...)
Tegelijkertijd heb ik waarschijnlijk met de bijl die balk hout uit zijn handen geslagen.

(...)

Ik heb hem toen verjaagd bij die balk vandaan. Ik zag dat hij ongeveer 10 meter weg rende.
Ik rende direct achter hem aan en ik hield die bijl vast, gewoon laag. Vervolgens stopte hij
opeens en ik knalde tegen hem op.

Dat was op de straat. Ik voelde dat hij mij om mijn nek vastpakte en dat hij mijn bijl
vastpakte. (...) Toen kwam er een buurman, van de overkant, die ertussen dook om die bijl
er tussenuit te krijgen.

7. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 23 van het proces-
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2.2.3.

2.2.4.

verbaal, genummerd PL0800 2013102131) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -
als verklaring van [betrokkene 2] :

Op zondag 22 september 2013 omstreeks 15.10 uur zag mijn vrouw dat er voor onze
woning een ruzie op straat gaande was. Ik woon op de [a-straat] 11 te Tiel. Ik ben
vervolgens buiten gaan kijken. Er was een hoop kabaal. Ik zag en hoorde dat twee mannen
ruzie met elkaar hadden. Ik hoorde dat zij aan het schelden waren. Van een persoon weet ik
dat hij de zoon is van de vrouw op de hoek. In het vervolg noem ik deze man 'man 1'. Ik ken
de andere man ook, want hij is ook wonende in onze straat. Ik noem deze man in het
vervolg 'man 2'.

(...)

Ik hoorde beiden roepen: "ik maak je kapot". In die trant ging het geschreeuw.

(...)

Ik zag dat man 1 naar de woning van man 2 liep. Ik zag dat ze beiden dreigend tegenover
elkaar stonden. Ik zag dat man 2 ook wat in zijn handen had. Ik kon niet zien wat het was.

Op een gegeven moment zag ik dat man 1 mijn kant op gerend kwam. Ik zag dat hij
uiteindelijk zijn plank tijdens het rennen weggooide. Ik zag dat man 2 achter hem aan
gerend kwam met een bijl in zijn handen. Voor mijn woning zag ik dat man 1 zich omdraaide
en man 2 vastpakte. Ik zag dat zij ten val kwamen en met elkaar begonnen te rollen. Ik kon
toen de bijl afpakken van man 2."

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de
verdachte aldaar het woord gevoerd overeenkomstig de aan het proces-verbaal gehechte
pleitnota. Deze pleitnota houdt onder meer in:

"13. Verdediging doet een beroep op noodweer. Cliënt zegt de bijl pas te hebben getoond
nadat achtereenvolgens; hard op de ramen werd gebeukt, zo hard dat "ze er bijna
uitvlogen"; dreigende termen waren geuit door aangever jegens cliënt en aangever
dreigend met een metalen voorwerp richting de deur van aangever ging. Hij is pas achter
aangever aangelopen nadat hij door aangever met de zware balk geslagen is.

14. Deze omstandigheden creëren minst genomen een onmiddellijk dreigend gevaar van een
ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van zijn eigen lijf en zijn woning. Het gevaar
voor zijn lijf is zelfs verwezenlijkt. Cliënt mocht verdedigen tegen deze aanhoudende,
onmiddellijke dreiging en de daarop volgende aanranding. De dreiging was naar uiterlijke
verschijningsvorm zodanig, dat aangever niet te stoppen leek. Er wordt door getuigen
beschreven dat aangever dreigde, bleef schreeuwen; ontplofte.

15. Cliënt had onder die omstandigheden de verwachting dat hij hem te lijf zou gaan, en
zelfs na de eerste keer tonen van de bijl, gebeurde dat ook. Aangezien aangever niet uit
zichzelf ophield en de dreiging dat ramen ingeslagen zouden worden, en binnen blijven of op
andere wijze vluchten geen optie was, was het handelen van cliënt geboden (subsidiair).

16. Cliënt wilde aangever laten stoppen en heeft om die reden gedreigd; in verhouding tot
de dreiging van aangever en het daadwerkelijk gebruikte geweld, waardoor cliënt ernstig
letsel heeft opgelopen, is de dreiging van cliënt noodzakelijk (proportioneel) geweest. Cliënt
komt een geslaagd beroep op noodweer toe; ik verzoek u cliënt voor het onder twee
tenlastegelegde te ontslaan van alle rechtsvervolging."

Het Hof heeft het aangevoerde als volgt verworpen:

"Voor aanvaarding van een beroep op noodweer is vereist dat een feit wordt begaan,
geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of
goed tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.

Het hof overweegt daartoe als volgt.

Met de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat verdachte en [betrokkene 1] beiden
een aandeel hebben gehad in de aanleiding tot en de escalatie van het conflict. Verdachte is
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2.3.

2.4.

2.5.

als eerste naar de moeder van [betrokkene 1] gegaan en heeft daar een hekje uit de grond
gehaald. Pas daarna is [betrokkene 1] gearriveerd en is hij op de ramen van de woning van
verdachte gaan bonken en naar verdachte gaan schreeuwen. Op dat moment heeft
verdachte ervoor gekozen om met de bijl in zijn hand naar buiten te gaan en recht
tegenover [betrokkene 1] te gaan staan. Hij had toen ook een andere keuze kunnen maken,
bijvoorbeeld de politie bellen. Bovendien levert het gebonk op de ramen en het geschreeuw
van [betrokkene 1] naar het oordeel van het hof geen ogenblikkelijke wederrechtelijke
aanranding op (en ook geen reële dreiging daarvan), waartegen verdachte zich zou moeten
verdedigen. Het hof verwerpt daarom het beroep op noodweer."

Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld.

Indien door of namens de verdachte een beroep op noodweer, noodweerexces of putatieve
noodweer is gedaan, moet de rechter een gemotiveerde beslissing geven op dat verweer. Dan zal
hij moeten onderzoeken of aan de voorwaarden voor de aanvaarding van dat verweer is voldaan.

Bij de beoordeling van het beroep kunnen nauwkeurige en consistente feitelijke vaststellingen van
belang zijn, waarbij de rechter de last tot het aannemelijk maken van die feitelijke grondslag niet
uitsluitend op de verdachte mag leggen.

Indien de rechter het beroep verwerpt, dient hij duidelijk te maken of hij de door of namens de
verdachte aan het verweer ten grondslag gelegde feitelijke toedracht niet aannemelijk geworden
acht, dan wel of die toedracht het beroep niet kan doen slagen.

Voor noodweer is vereist dat de verdediging is gericht tegen een "ogenblikkelijke, wederrechtelijke
aanranding". Van een "ogenblikkelijke" aanranding is ook sprake bij een onmiddellijk dreigend
gevaar voor een aanranding. Enkele vrees voor zo'n aanranding is daartoe echter niet voldoende.

In het voor noodweer geldende vereiste dat de gedraging is "geboden door de noodzakelijke
verdediging" worden zowel de zogenoemde subsidiariteits- als de proportionaliteitseis tot
uitdrukking gebracht. Aan de subsidiariteitseis is niet voldaan indien de verdachte zich niet
behoefde te verdedigen en er dus geen noodzaak tot verdediging bestond. Daarvan is
bijvoorbeeld sprake indien de verdachte zich niet alleen aan de aanranding had kunnen, maar zich
daaraan ook had moeten onttrekken. Bij de verwerping van een beroep op noodweer kan dus niet
worden volstaan met het enkele argument dat de verdachte zich aan de aanranding had kunnen
onttrekken. (Vgl. HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456.)

Het Hof heeft geoordeeld dat het gebonk op de ramen en het geschreeuw van [betrokkene 1]
geen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding oplevert (en ook geen reële dreiging daarvan),
waartegen de verdachte zich zou moeten verdedigen. Gelet op wat namens de verdachte is
aangevoerd ter onderbouwing van de aanranding - waarvan het Hof de juistheid deels in het
midden heeft gelaten - is dit oordeel niet zonder meer begrijpelijk. Voor zover het Hof daarnaast
aan de verwerping van het verweer ten grondslag heeft gelegd dat voor de verdachte geen
noodzaak tot verdediging bestond omdat de verdachte ook een andere keuze had kunnen maken,
bijvoorbeeld de politie bellen, is dat oordeel niet toereikend gemotiveerd, nu het Hof niet heeft
doen blijken te hebben onderzocht of dit van de verdachte ook kon worden gevergd.

Het middel is terecht voorgesteld.

Nu de Hoge Raad geen 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.

3 Slotsom
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De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder
2 tenlastegelegde en de strafoplegging;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, opdat de zaak
in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en
V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 13 november 2018.

4 Beslissing
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Bedreiging door met bijl slaande bewegingen te maken naar ander, die n.a.v. eerder
incident op ramen van woning verdachte heeft gebonkt, art. 285.1 Sr. Beroep op
noodweer, art. 41.1 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. belang van consistente feitelijke vaststellingen bij
beoordeling van beroep op noodweer en subsidiariteitseis. Hof heeft geoordeeld
dat het gebonk op de ramen en het geschreeuw van A geen ogenblikkelijke
wederrechtelijke aanranding oplevert (en ook geen reële dreiging daarvan),
waartegen verdachte zich zou moeten verdedigen. Gelet op wat namens verdachte
is aangevoerd ter onderbouwing van de aanranding - waarvan Hof de juistheid
deels in het midden heeft gelaten - is dit oordeel niet z.m. begrijpelijk. V.zv. Hof
daarnaast aan de verwerping van het verweer ten grondslag heeft gelegd dat voor
verdachte geen noodzaak tot verdediging bestond omdat verdachte ook een
andere keuze had kunnen maken, bijv. de politie bellen, is dat oordeel niet
toereikend gemotiveerd, nu Hof niet heeft doen blijken te hebben onderzocht of dit
van verdachte ook kon worden gevergd. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 17/00856
Zitting: 25 september 2018

Mr. D.J.C. Aben
Conclusie inzake:
[verdachte]

1. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, heeft de verdachte bij arrest van 16
februari 2017 wegens het onder 1. subsidiair bewezen verklaarde “mishandeling” en het onder 2.
bewezen verklaarde “bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht” veroordeeld tot een taakstraf
voor de duur van tachtig uren, subsidiair veertig dagen hechtenis, met aftrek als bedoeld in art. 27(a)
Sr.

2. Namens de verdachte is cassatieberoep ingesteld en heeft mr. R. Schreudering, advocaat te Utrecht,
één middel van cassatie voorgesteld.

3. Het middel is gericht tegen de verwerping van het beroep op noodweer.

4. Ten laste van de verdachte is – voor zover relevant – bewezen verklaard dat:

“2. hij op 22 september 2013 te Tiel [betrokkene 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven
gericht, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [betrokkene 1] dreigend de woorden toegevoegd:

ECLI:NL:PHR:2018:1280
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"Ik maak je kapot" en/of: "Ik sla je hartstikke dood", althans woorden van gelijke dreigende aard of
strekking en heeft hij, verdachte, ten overstaan van en zichtbaar voor [betrokkene 1] een bijl getoond en
heeft hij, verdachte, met een bijl in de hand slaande bewegingen gemaakt naar of in de richting van het
lichaam van [betrokkene 1] en is hij, verdachte, met een bijl in zijn hand achter [betrokkene 1] aangerend.”

5. Blijkens de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep gehechte pleitnotitie is,
voor zover relevant, namens de verdachte het volgende aangevoerd:

13. Verdediging doet een beroep op noodweer. Cliënt zegt de bijl pas te hebben getoond nadat
achtereenvolgens; hard op de ramen werd gebeukt, zo hard dat “ze er bijna uitvlogen”; dreigende termen
waren geuit door aangever jegens cliënt en aangever dreigend met een metalen voorwerpen richting de
deur van aangever ging. Hij is pas achter aangever aangelopen nadat hij door aangever met de zware balk
geslagen is.

14. Deze omstandigheden creëren minst genomen een onmiddellijk dreigend gevaar van een ogenblikkelijke
wederrechtelijke aanranding van zijn eigen lijf en zijn woning. Het gevaar voor zijn lijf is zelfs verwezenlijkt.
Cliënt mocht verdedigen tegen deze aanhoudende, onmiddellijke dreiging en de daarop volgende aanranding.
De dreiging was naar uiterlijke verschijningsvorm zo danig, dat aangever niet te stoppen leek. Er wordt door
getuigen beschreven dat aangever dreigde, bleef schreeuwen; ontplofte.

15. Cliënt had onder die omstandigheden de verwachting dat hij hem te lijf zou gaan, en zelfs na de eerste
keer tonen van de bijl, gebeurde dat ook. Aangezien aangever niet uit zichzelf ophield en de dreiging dat
ramen ingeslagen zouden worden, en binnen blijven of op andere wijze vluchten geen optie was, was het
handelen van cliënt geboden (subsidiair).

16. Cliënt wilde aangever laten stoppen en heeft om die reden de gedreigd; in verhouding tot de dreiging
van aangever en het daadwerkelijk gebruikte geweld, waardoor cliënt ernstig letsel heeft opgelopen, is de
dreiging van cliënt noodzakelijk (proportioneel) geweest. Cliënt komt een geslaagd beroep op noodweer toe;
ik verzoek u cliënt voor het onder twee tenlastegelegde te ontslaan van alle rechtsvervolging.”

Uit het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting blijkt voorts – voor zover relevant – het
volgende:

“De verdachte verklaart - zakelijk weergegeven — als volgt:

(…)

Ik had al twee keer de stadswachten op [betrokkene 3] afgestuurd. Dat had geen effect. Ik ben toen zelf op
haar afgestapt. Ik ben niet binnen geweest. Ze begon tegen mij te schreeuwen. Ik heb het hekje uit de
grond gehaald en in de tuin gegooid. De eerste stap was per ongeluk, want ik liep tegen het hekje aan. De
doorgang werd geblokkeerd door het omgelopen hekje. Ik heb niet overwogen om het te repareren. Enkele
minuten later kwam er een auto de straat in gescheurd.

“Feit strafbaar
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Twee personen kwamen naar de achterkant van mijn huis en één persoon naar de voorkant. Ze riepen dat
ze me wilden vermoorden. Ik zag een kans om naar buiten te vluchten, maar toen de voordeur open ging,
stond [betrokkene 1] daar. Ik wilde eigenlijk vluchten met de auto. Ik had een hersenschudding, waardoor
mijn geheugen een aantal maanden verstoord is geweest.. Ik heb tegen de vriendin gezegd dat [betrokkene
1] weg moest. Hij haalde een ijzeren voorwerp uit de auto en kwam op mij af met dat ding boven zijn hoofd.
Ik hield tot dat moment de bijl achter mij en pakte die tevoorschijn. Ik nam een bijl mee, omdat er
meerdere mensen om mijn huis liepen. [betrokkene 1] hield mij tegen toen ik wilde vluchten.

Over mijn verklaring bij de politie kan ik u zeggen dat ik mij de volgorde van de gebeurtenissen destijds niet
goed kon herinneren. Nu gaat dat beter. Ik heb niet gezegd dat [betrokkene 1] moest opsodemieteren.
[betrokkene 1] gooide het ijzeren ding weg. Hij liep naar de tuin van z’n moeder onder geschreeuw van
familie en pakte een balk van het hekje. Hij haalde meteen uit en ik weerde af met mijn linkerarm. Daarbij
werd de linkerkant van mijn hoofd geraakt. Ik heb niets met de bijl gedaan. Mijn lichaam was toen slap
geworden. Ik ben een stukje kwijt en kon op dat moment even niets zien. [betrokkene 1] wachtte een
seconde op het effect van de klap en rende daarna weg. Ik kon er toen achteraan gaan, omdat ik niet wilde
dat hij nog eens achter mij aan kwam. Ik kwam weer een beetje bij m’n positieven. De klap in mijn
teelballen heb ik niet gezien maar wel gevoeld. De controle was daarna weg. Ik ben een paar meter achter
hem aan gelopen, voordat ik uit evenwicht werd gebracht. Toen werd ik bij mijn keel gegrepen en op de
grond gewerkt.

Alle agressie was door toedoen van [betrokkene 1]. Ik heb niet geslagen met de bijl. De onderhandse klap
heeft niet plaatsgevonden. [betrokkene 2] trok de bijl weg, waarbij mogelijk de arm van [betrokkene 1] is
geraakt. De bijl hield ik de hele tijd bij me, omdat ik hem weg wilde jagen zodat hij niets anders kon pakken.

Vanwege de medicijnen was ik niet helder om goed te kunnen verklaren, ook al staat dat niet in de
verklaring. De opgenomen verklaring is stopgezet. De balk is een dag later aan de politie overgedragen.

De raadsman deelt mede - zakelijk weergegeven:

Mijn cliënt heeft de balk na het incident van de buren gekregen. De foto’s daarvan heb ik aan uw hof doen
toekomen, omdat het dossier op dat punt onduidelijk was.

De verdachte verklaart - zakelijk weergegeven - als volgt:

De foto’s zijn anderhalf tot twee jaar geleden gemaakt. Bij de rechtbank zijn ze niet getoond. Ik kreeg de
indruk dat de rechtbank geen goed idee had bij de balk. Het hekje van [betrokkene 3] stond los in de grond
met drie palen en het stond in de doorgang. Ik ben over het hekje gestruikeld en heb [betrokkene 3]
gevraagd of ze het weg wilde halen. Ik heb het niet bewust omgetrapt. Het hekje was te hoog om overheen
te stappen.

Het ijzeren voorwerp was ongeveer 50 centimeter groot en vierkant. Ik keek op dat moment tegen het
zonlicht in. [betrokkene 1] pakte daarna de balk. Ik heb zelf veel gereedschap in huis liggen, omdat mijn
auto is opengebroken.”
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6. Het hof heeft omtrent de strafbaarheid van het bewezen verklaarde feit 2 het volgende overwogen:

Beroep op noodweer ter zake van het onder 2 tenlastegelegde

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft aangevoerd dat verdachte ten aanzien van het onder 2 ten laste gelegde een beroep op
noodweer toekomt. [betrokkene 1] is immers degene die het conflict heeft veroorzaakt door zo hard op de
ramen te bonken dat verdachte dacht dat “zé er bijna uitvlogen”. Verschillende getuigen hebben verklaard
dat [betrokkene 1] ontplofte. Volgens de raadsman was aldus sprake van een onmiddellijk dreigend - en
zelfs deels verwezenlijkt - gevaar van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding.

Standpunt van het openbaar ministerie

Volgens de advocaat-generaal komt verdachte geen beroep toe op noodweer ten aanzien van feit 2.

Oordeel van het hof

Voor aanvaarding van een beroep op noodweer is vereist dat een feit wordt begaan, geboden door de
noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke,
wederrechtelijke aanranding.

Het hof overweegt daartoe als volgt.

Met de advocaat-generaal is het hof van oordeel dat verdachte en [betrokkene 1] beiden een aandeel
hebben gehad in de aanleiding tot en de escalatie van het conflict. Verdachte is als eerste naar de moeder
van [betrokkene 1] gegaan en heeft daar een hekje uit de grond gehaald. Pas daarna is [betrokkene 1]
gearriveerd en is hij op de ramen van de woning van verdachte gaan bonken en naar verdachte gaan
schreeuwen. Op dat moment heeft verdachte ervoor gekozen om met de bijl in zijn hand naar buiten te
gaan en recht tegenover [betrokkene 1] te gaan staan. Hij had toen ook een andere keuze kunnen maken,
bijvoorbeeld de politie bellen. Bovendien levert het gebonk op de ramen en het geschreeuw van [betrokkene
1] naar het oordeel van het hof geen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding op (en ook geen reële
dreiging daarvan), waartegen verdachte zich zou moeten verdedigen. Het hof verwerpt daarom het beroep
op noodweer.”

7. Uit de toelichting op het middel blijkt dat het zich richt tegen ‘s hofs verwerping van het beroep op
noodweer wat betreft het tweede bewezen verklaarde feit. In het bijzonder wordt geklaagd dat het
oordeel dat er geen sprake was van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding niet begrijpelijk
is, althans onvoldoende is gemotiveerd.

“Strafbaarheid van het bewezenverklaarde
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8. Bij de beoordeling van het middel kan het volgende worden vooropgesteld. Ingevolge art. 41,
eerste lid, Sr is niet strafbaar hij die een feit begaat dat is geboden door de noodzakelijke verdediging
van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen een ogenblikkelijke wederrechtelijke
aanranding. Noodweer impliceert verdedigend optreden.1 Een beroep op noodweer kan niet worden
aanvaard indien de gedraging van degene die zich op deze rechtvaardigingsgrond beroept, noch op
grond van diens bedoeling, noch op grond van de uiterlijke verschijningsvorm van zijn gedraging kan
worden aangemerkt als ‘verdedigend’, maar – naar de kern bezien – als aanvallend moet worden
gezien, bijvoorbeeld gericht op een confrontatie of deelneming aan een gevecht.2 Onder de in art. 41,
eerste lid, Sr bedoelde rechtsgoederen lijf, eerbaarheid en goed is het enkele huisrecht niet
begrepen.3 Voorts is vereist dat de verdediging is gericht tegen een ‘ogenblikkelijke wederrechtelijke
aanranding’. Daarbij is eveneens sprake bij de dreiging van zo een aanranding, hoewel de enkele
vrees daarvoor onvoldoende is.4

9. Indien door of namens de verdachte een beroep op noodweer is gedaan, moet de rechter een
gemotiveerde beslissing geven op dat verweer. Bij verwerping van dat beroep dient de feitenrechter
duidelijk te maken of hij de door of namens de verdachte aan het verweer ten grondslag gelegde
feitelijke toedracht niet aannemelijk geworden acht, dan wel of die toedracht het beroep niet kan
doen slagen.5

10. Het hof heeft geoordeeld dat het gebonk op de ramen en het geschreeuw van het slachtoffer
geen (dreiging van een) ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding opleveren en heeft het beroep
op noodweer verworpen. In dit oordeel ligt mijn inziens besloten dat het hof de gedragingen van de
verdachte kennelijk niet als verdedigend, maar – naar de kern bezien – als aanvallend heeft
aangemerkt.6 Daarbij neem ik in aanmerking dat het hof heeft vastgesteld dat het conflict is ontstaan
doordat de verdachte het tuinhekje uit de tuin van de moeder van het slachtoffer [betrokkene 1] heeft
gehaald, zoals ook de verdachte zelf ter terechtzitting heeft verklaard, dat pas daarna het slachtoffer
op de ruiten van de woning van de verdachte heeft geslagen en heeft geschreeuwd, en dat zowel het
slachtoffer als de verdachte beiden een aandeel hadden in het conflict en de escalatie daarvan.7 De
overweging dat de verdachte ook de politie had kunnen bellen moet mijn inziens worden geplaats in
de context van het oordeel dat van een noodweersituatie geen sprake was en het gedrag van de
verdachte naar de kern bezien niet als verdedigend kan worden gezien. In plaats daarvan heeft de
verdachte ervoor gekozen de – mede door hem geprovoceerde situatie – verder te laten escaleren.
Gelet hierop en hetgeen onder 8 is vooropgesteld, is het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk, noch
ontoereikend gemotiveerd. Dat het hof de (deels bekennende) verklaring van de verdachte voor de
bewezenverklaring heeft gebezigd doet daaraan mijn inziens niet af.8 Ik merk tot slot op dat, voor
zover de steller van het middel hierover heeft beoogd te klagen, het slaan van de verdachte door het
slachtoffer [betrokkene 1] met een balk nadat de verdachte het slachtoffer is achterna gerend, niet
ziet op de onder feit 2 bewezen verklaarde bedreiging. Mocht die situatie al als een noodweersituatie
kunnen worden gekwalificeerd, hetgeen een feitelijke beoordeling vergt en zich derhalve niet leent
voor toetsing in cassatie, dan kan daardoor niet met terugwerkende kracht de strafbaarheid komen te
ontvallen van de bedreiging zoals die ten laste van de verdachte vóór het slaan met de balk door het
slachtoffer is bewezen verklaard.

11. Het middel faalt en kan met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende overweging worden
afgedaan.

12. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

13. Deze conclusie strekt tot verwerping van het bestreden beroep.

De procureur-generaal
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bij de Hoge Raad der Nederlanden
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Vlg. J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 321-322.

Ibid, met verwijzing naar (onder meer) HR 8 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4788, zoals is herhaald in
HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316 (overzichtsarrest noodweer(exces)).

HR 14 april 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1015, NJ 1998/662. Zie in dit verband kritisch De Hullu 2018, p.
323, hoewel hij concludeert dat dit in de regel geen probleem zal opleveren, omdat het
wederrechtelijk binnendringen in een huis doorgaans gepaard gaat met onmiddellijk dreigend gevaar
voor een aanranding van lijf of goed.

HR 8 februari 1932, NJ 1932, p. 617 e.v. (Vrees-arrest).

Vlg. HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316 (overzichtsarrest noodweer(exces)).

Vlg. HR 8 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4788; HR 26 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:108, en meer
recent HR 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1072, welk cassatieberoep werd afgedaan met de aan art. 81
RO ontleende overweging.

Ook overigens is het slachtoffer [betrokkene 1] naar aanleiding van deze situatie veroordeeld, zo
leid ik af uit het requisitoir van de advocaat-generaal in hoger beroep.

Vlg. HR. 17 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2645.
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2.1.

2.2.

2.3.

23/001696-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1978.

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 Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak
en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Amsterdam, opdat de zaak opnieuw op het
bestaande beroep zal worden berecht en afgedaan.

2. Beoordeling van het middel

Het middel klaagt over de verwerping door het Hof van het beroep op noodweer(exces).

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op 13 december 2013 te Zaandam, gemeente Zaanstad, aan een persoon genaamd
[betrokkene 1], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht door deze opzettelijk met
een mes in de rechteronderarm te snijden, welk zwaar lichamelijk letsel bestond uit een (dwarse)
snijverwonding in de rechter onderarm, waarbij pezen en spieren in die arm geheel of gedeeltelijk
zijn doorgesneden of gescheurd ten gevolge waarvan die [betrokkene 1] blijvend letsel door
(gedeeltelijk) verlies van controle over en/of beweging in zijn rechterduim heeft overgehouden."

Het Hof heeft het in het middel bedoelde verweer als volgt samengevat en verworpen:

"De raadsman heeft bepleit dat aan de verdachte een beroep toekomt op noodweer dan wel
noodweerexces en heeft daarbij het volgende naar voren gebracht.

De verdachte heeft een visuele handicap. Op de dag van het incident op 13 december 2013 kwam
hij aan op station Zaandam om zijn moeder te bezoeken. Zijn moeder haalde hem gewoonlijk op
het perron op, omdat hij door zijn handicap zelf de weg niet kan vinden in Zaandam. De dag van
het incident was zijn moeder echter niet aanwezig op het perron. De verdachte raakte daardoor in
paniek en bleef op het perron staan om op zijn moeder te wachten. Over hetgeen daarna is
voorgevallen hebben verschillende betrokkenen verklaringen afgelegd. De verklaringen van de
aangever [betrokkene 1] en de getuige [getuige 1] hierover zijn niet betrouwbaar. De getuige
[getuige 2] is onafhankelijk van beide partijen en heeft wel een betrouwbare verklaring afgelegd.
Ook de verklaring van de verdachte is op hoofdlijnen betrouwbaar en juist. Uit de verklaringen van
[getuige 2] en van de verdachte blijkt dat drie jongens, waaronder de aangever, de verdachte
hebben benaderd, hoewel daartoe geen enkele reden was. De jongens bleven de verdachte
telkens opzoeken om hem te sarren en te pesten. Op een gegeven moment was de maat voor de
verdachte vol en heeft hij, onder invloed van een hevige gemoedsbeweging, de aanval gekozen.
De verdachte had geen andere keuze kunnen maken, omdat vanwege zijn handicap niet van de
verdachte verwacht kon worden dat hij wegliep. Gelet daarop komt aan de verdachte een beroep
op noodweer dan wel op noodweerexces toe en dient de verdachte te worden vrijgesproken dan
wel te worden ontslagen van alle rechtsvervolging, aldus de raadsman.

Het hof stelt op grond van de inhoud van het dossier het navolgende vast.

De getuige [getuige 2] heeft op 8 oktober 2015 ten overstaan van de rechter-commissaris onder
meer verklaard: "Het leek er op dat de drie jongens die gehandicapte man lastig vielen. De man
liep weg van de drie jongens. Even later kwam één van de drie jongens op hem af en ging
vervelend tegen hem doen. Hij zat aan zijn arm. Er is toen ook kort geschreeuwd. De
gehandicapte man leek het zat te zijn en haalde uit met zijn arm naar die jongen."

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg onder meer verklaard:

"Ik weet nog dat ik op het station was en dat ik heb gestoken. Ik rende op het slachtoffer af en

1 Geding in cassatie

397



2.4.

2.5.

2.6.

toen stak ik hem. Zij wilden een foto van mij maken.

Ik ben heel boos geworden toen ik merkte dat ze een foto van mij hadden gemaakt. Ik ben achter
het slachtoffer aan gelopen.

Het klopt dat ik een flits zag. Ik ben op mijn gehoor achter ze aangegaan. Ik denk dat het zo'n tien
à twintig passen waren, maar het kunnen er meer zijn geweest. Ik ben bewust op het slachtoffer
afgerend en heb hem ook bewust neergestoken. Ik weet niet precies of het degene was die de
foto maakte, maar ik weet wel dat het iemand was die erbij was. Het was geen willekeurig
persoon."

Bij de politie heeft de verdachte onder meer verklaard: "Zij wilden van mij een foto maken en dat
wilde ik niet. Ik zag een flits ofzo. Ik dacht dat het een camera was, omdat ik een flits zag en ik
hoorde ze letterlijk zeggen: 'We willen een foto nemen.' Ik zei: 'Ik wil dat niet.' Ik weet niet meer
wat zij precies zeiden, maar ik werd heel kwaad. Ik ben achter ze aan gerend en ik heb mijn mes
gepakt uit mijn jas."

De aangever [betrokkene 1] heeft verklaard: "Op 13 december 2013 kwam ik samen met twee
vrienden op het centraal station Zaandam aan. We zijn naar snackcorner "Smulders" (het hof
begrijpt: snackbar Smullers, in het stationsgebied) gelopen. Daar stond een man. Ik hoorde dat de
man iets zei. Ik verstond niet wat de man zei. Ik keek naar de man en zag dat hij met zijn
rechterhand een mes uit zijn jaszak haalde. Opeens haalde de man met het mes uit. Hij maakte
echt een zwaai met zijn arm. Ik voelde dat ik werd geraakt op mijn rechter onderarm."

Naar het oordeel van het hof kan uit vorenstaande verklaringen wellicht worden afgeleid dat de
verdachte door jongeren, waaronder de aangever, is lastiggevallen of beschimpt of dat er mogelijk
tegen de zin van de verdachte een foto van hem is gemaakt.

Uit geen van de verklaringen kan echter worden afgeleid dat sprake was van een ogenblikkelijke,
wederrechtelijke aanranding van het lijf of een goed van de verdachte. Ook anderszins is niet
aannemelijk geworden dat van een dergelijke aanranding sprake is geweest. De verdachte heeft
dan ook niet uit noodweer of noodweerexces gehandeld. Het hof verwerpt daarom het verweer."

Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld.

Indien door of namens de verdachte een beroep op noodweer, noodweerexces of putatieve
noodweer is gedaan, moet de rechter een gemotiveerde beslissing geven op dat verweer. Dan zal
hij moeten onderzoeken of aan de voorwaarden voor de aanvaarding van dat verweer is voldaan.
Bij de beoordeling van het beroep kunnen nauwkeurige en consistente feitelijke vaststellingen van
belang zijn, waarbij de rechter de last tot het aannemelijk maken van die feitelijke grondslag niet
uitsluitend op de verdachte mag leggen.

Voor noodweer is vereist dat de verdediging is gericht tegen een "ogenblikkelijke, wederrechtelijke
aanranding". Van een "ogenblikkelijke" aanranding is ook sprake bij een onmiddellijk dreigend
gevaar voor een aanranding. Enkele vrees voor zo'n aanranding is daartoe echter niet voldoende.
De gestelde aanranding moet in redelijkheid beschouwd zodanig bedreigend zijn voor de
verdachte dat deze kan worden aangemerkt als een ogenblikkelijke aanranding in de zin van art.
41 Sr. Onder omstandigheden kan ook sprake zijn van de aanranding van een "lijf" indien de
bewegingsvrijheid wederrechtelijk wordt beperkt. (Vgl. HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456.)

Het Hof heeft overwogen dat uit de verklaringen van de getuige [getuige 2], de verdachte en de
aangever [betrokkene 1] niet kan worden afgeleid dat sprake was van een ogenblikkelijke,
wederrechtelijke aanranding van het lijf of een goed van de verdachte. Dat oordeel is niet zonder
meer begrijpelijk, in aanmerking genomen de inhoud van de hiervoor onder 2.3 weergegeven
verklaring van de getuige [getuige 2] over het lastig vallen en aan de arm zitten van de visueel
gehandicapte verdachte. Derhalve is 's Hofs verwerping van het beroep op noodweer(exces)
ontoereikend gemotiveerd.

Het middel is terecht voorgesteld.
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De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Amsterdam, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep
opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers
en J.C.A.M. Claassens, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 12 februari 2019.

3 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 18-12-2018

Datum publicatie 12-02-2019

Zaaknummer 17/02773

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2019:209 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Zware mishandeling door met mes in arm van ander te steken, nadat visueel
gehandicapte verdachte op station in Zaandam is lastig gevallen door 3 jongens,
art. 302.1 Sr. Noodweer(exces), art. 41 Sr. HR herhaalt relevante overwegingen
uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. belang van nauwkeurige en consistente feitelijke
vaststellingen bij beoordeling van beroep op noodweer(exces) en vereisten voor
geslaagd beroep op noodweer. Hof heeft overwogen dat uit verklaringen van
getuige, verdachte en aangever niet kan worden afgeleid dat sprake was van
ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van lijf of goed van verdachte. Dat
oordeel is niet z.m. begrijpelijk, in aanmerking genomen verklaring van getuige over
lastig vallen en aan de arm zitten van visueel gehandicapte verdachte. 's Hofs
verwerping van beroep op noodweer(exces) is ontoereikend gemotiveerd. Volgt
vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 17/02773
Zitting: 18 december 2018

Mr. F.W. Bleichrodt
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  Het gerechtshof Amsterdam heeft bij arrest van 4 mei 2017 het vonnis van de rechtbank Noord-
Holland, zittingsplaats Alkmaar, van 22 april 2016 bevestigd, behalve ten aanzien van de
opgelegde werkstraf en de voorwaardelijke gevangenisstraf. Bij dit vonnis is de verdachte wegens
“zware mishandeling” veroordeeld. De rechtbank heeft de vordering van de benadeelde partij
gedeeltelijk toegewezen. Het hof heeft de verdachte bij het bestreden arrest veroordeeld tot een
voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van zes maanden met een proeftijd van twee jaren
en een taakstraf voor de duur van zestig uren subsidiair dertig dagen hechtenis, met aftrek als
bedoeld in art. 27(a) Sr.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. N. van Schaik, advocaat te Utrecht, heeft
een middel van cassatie voorgesteld.

3.  Het middel behelst de klacht dat het hof het beroep op noodweer(exces) heeft verworpen op
gronden die deze verwerping niet kunnen dragen.

4.  De raadsman van de verdachte heeft tijdens de behandeling van de zaak in hoger beroep een
beroep gedaan op noodweer dan wel noodweerexces, dat door het hof in het verkort arrest als
volgt is samengevat en gemotiveerd verworpen1:

ECLI:NL:PHR:2018:1392
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“Bespreking van in hoger beroep gevoerde verweren 
De raadsman heeft bepleit dat aan de verdachte een beroep toekomt op noodweer dan wel
noodweerexces en heeft daarbij het volgende naar voren gebracht.
De verdachte heeft een visuele handicap. Op de dag van het incident op 13 december 2013 kwam hij
aan op station Zaandam om zijn moeder te bezoeken. Zijn moeder haalde hem gewoonlijk op het
perron op, omdat hij door zijn handicap zelf de weg niet kan vinden in Zaandam. De dag van het
incident was zijn moeder echter niet aanwezig op het perron. De verdachte raakte daardoor in paniek
en bleef op het perron staan om op zijn moeder te wachten. Over hetgeen daarna is voorgevallen
hebben verschillende betrokkenen verklaringen afgelegd. De verklaringen van de aangever
[betrokkene 1] en de getuige [getuige 1] hierover zijn niet betrouwbaar. De getuige [getuige 2] is
onafhankelijk van beide partijen en heeft wel een betrouwbare verklaring afgelegd. Ook de verklaring
van de verdachte is op hoofdlijnen betrouwbaar en juist. Uit de verklaringen van [getuige 2] en van de
verdachte blijkt dat drie jongens, waaronder de aangever, de verdachte hebben benaderd, hoewel
daartoe geen enkele reden was. De jongens bleven de verdachte telkens opzoeken om hem te sarren
en te pesten. Op een gegeven moment was de maat voor de verdachte vol en heeft hij, onder invloed
van een hevige gemoedsbeweging, de aanval gekozen. De verdachte had geen andere keuze kunnen
maken, omdat vanwege zijn handicap niet van de verdachte verwacht kon worden dat hij wegliep.
Gelet daarop komt aan de verdachte een beroep op noodweer dan wel op noodweerexces toe en
dient de verdachte te worden vrijgesproken dan wel te worden ontslagen van alle rechtsvervolging,
aldus de raadsman.

Het hof stelt op grond van de inhoud van het dossier het navolgende vast.

De getuige [getuige 2] heeft op 8 oktober 2015 ten overstaan van de rechter-commissaris onder meer
verklaard: “Het leek er op dat de drie jongens die gehandicapte man lastig vielen. De man liep weg
van de drie jongens. Even later kwam één van de drie jongens op hem af en ging vervelend tegen
hem doen. Hij zat aan zijn arm. Er is toen ook kort geschreeuwd. De gehandicapte man leek het zat te
zijn en haalde uit met zijn arm naar die jongen.”

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg onder meer verklaard
“Ik weet nog dat ik op het station was en dat ik heb gestoken. Ik rende op het slachtoffer af en toen
stak ik hem. Zij wilden een foto van mij maken. 
Ik ben heel boos geworden toen ik merkte dat ze een foto van mij hadden gemaakt. Ik ben achter het
slachtoffer aan gelopen.
Het klopt dat ik een flits zag. Ik ben op mijn gehoor achter ze aangegaan. Ik denk dat het zo’n tien à
twintig passen waren, maar het kunnen er meer zijn geweest. Ik ben bewust op het slachtoffer
afgerend en heb hem ook bewust neergestoken. Ik weet niet precies of het degene was die de foto
maakte, maar ik weet wel dat het iemand was die erbij was. Het was geen willekeurig persoon.”

Bij de politie heeft de verdachte onder meer verklaard: “Zij wilden van mij een foto maken en dat wilde
ik niet. Ik zag een flits ofzo. Ik dacht dat het een camera was, omdat ik een flits zag en ik hoorde ze
letterlijk zeggen: ‘We willen een foto nemen.’ Ik zei: ‘Ik wil dat niet.’ Ik weet niet meer wat zij precies
zeiden, maar ik werd heel kwaad. Ik ben achter ze aan gerend en ik heb mijn mes gepakt uit mijn jas.”

De aangever [betrokkene 1] heeft verklaard: “Op 13 december 2013 kwam ik samen met twee
vrienden op het centraal station Zaandam aan. We zijn naar snackcorner “Smulders” (het hof begrijpt:
snackbar Smullers, in het stationsgebied) gelopen. Daar stond een man. Ik hoorde dat de man iets
zei. Ik verstond niet wat de man zei. Ik keek naar de man en zag dat hij met zijn rechterhand een mes
uit zijn jaszak haalde. Opeens haalde de man met het mes uit. Hij maakte echt een zwaai met zijn
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arm. Ik voelde dat ik werd geraakt op mijn rechter onderarm.”

Naar het oordeel van het hof kan uit vorenstaande verklaringen wellicht worden afgeleid dat de
verdachte door jongeren, waaronder de aangever, is lastiggevallen of beschimpt of dat er mogelijk
tegen de zin van de verdachte een foto van hem is gemaakt.
Uit geen van de verklaringen kan echter worden afgeleid dat sprake was van een ogenblikkelijke,
wederrechtelijke aanranding van het lijf of een goed van de verdachte. Ook anderszins is niet
aannemelijk geworden dat van een dergelijke aanranding sprake is geweest. De verdachte heeft dan
ook niet uit noodweer of noodweerexces gehandeld. Het hof verwerpt daarom het verweer.”

5. Voor noodweer is vereist dat de verdediging is gericht tegen een "ogenblikkelijke, wederrechtelijke
aanranding". In het zogenoemde Asbakarrest2 overwoog de Hoge Raad dat van een 'ogenblikkelijke,
wederrechtelijke aanranding' niet alleen kan worden gesproken in geval van gedragingen welke
kunnen worden beschouwd als een feitelijke aantasting van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of
goed, maar ook in geval van gedragingen welke een onmiddellijk dreigend gevaar voor zodanige
aantasting opleveren. De enkele vrees voor zodanige aanranding is daartoe echter niet voldoende.
Ook de aantasting van iemands bewegingsvrijheid, bijvoorbeeld door de betrokkene vast te pakken,
kan worden aangemerkt als aanranding van het lijf.3 Bij ‘lijf’ gaat het daarmee volgens De Hullu om de
lichamelijke integriteit in bredere zin.4 In het voor noodweer geldende vereiste dat de gedraging is
"geboden door de noodzakelijke verdediging" worden zowel de zogenoemde subsidiariteits- als de
proportionaliteitseis tot uitdrukking gebracht. Aan de subsidiariteitseis is niet voldaan indien de
verdachte zich niet behoefde te verdedigen en er dus geen noodzaak tot verdediging bestond.
Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien de verdachte zich niet alleen aan de aanranding had kunnen
maar zich daaraan ook had moeten onttrekken.5

6. De raadsman van de verdachte heeft een beroep gedaan op noodweer(exces). Ik merk daarbij in
de kantlijn op dat de keuze van het woord ‘aanval’ in de toelichting op het beroep op
noodweer(exces) verbazing wekt. Een beroep op noodweer kan immers niet worden aanvaard in
geval de gedraging van degene die zich op deze exceptie beroept noch op grond van diens bedoeling
noch op grond van de uiterlijke verschijningsvorm van de gedraging kan worden aangemerkt als
verdedigend, maar – naar de kern bezien – als aanvallend. Het hof heeft het verweer kennelijk en niet
onbegrijpelijk uitgelegd als een beroep op noodweer(exces) met als strekking dat het feit was
geboden door de noodzakelijke verdediging van het lijf van de verdachte dan wel dat de
overschrijding van de noodzakelijke verdediging het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige
gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.6 Die uitleg past bij de context van het verweer,
zoals dat door de raadsman naar voren is gebracht. Daarin komt tot uitdrukking dat de verdachte zich
in de visie van de raadsman teweer heeft gesteld tegen het gedrag van drie jongens, die de visueel
gehandicapte verdachte telkens kwamen opzoeken om hem te sarren en te pesten, terwijl de
verdachte zich vanwege zijn handicap daaraan niet kon onttrekken door weg te lopen.

7. De verwerping van het beroep op noodweer(exces) heeft een juridische grondslag. Het hof heeft de
feitelijke toedracht in het midden gelaten. Het hof was van oordeel dat uit geen van de verklaringen
kan worden afgeleid dat sprake was van een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding als bedoeld
in art. 41 Sr.

8. De verklaringen die het hof citeert, verschillen sterk van elkaar. Duidelijk is dat de verdachte lijdt
aan een visuele handicap en dat hij volgens het hof als bijzonder kwetsbaar moet worden
aangemerkt.7 Duidelijk is ook dat het hof rekening heeft gehouden met weinig verheffende
bedoelingen van de belagers van de hulpbehoevende verdachte. Het hof heeft overwogen dat uit de
verklaringen “wellicht” kan worden afgeleid dat de verdachte door jongeren, onder wie de aangever,
(onder meer) is lastig gevallen. Duidelijk is ten slotte dat de verdachte de aangever met een mes
heeft gestoken als reactie op het gedrag van zijn belager(s). Verder houdt de duidelijkheid op. Nu het
hof de verdere feitelijke toedracht in het midden heeft gelaten, zal moeten worden beoordeeld of het
oordeel dat uit geen van de verklaringen kan worden afgeleid dat sprake was van een ogenblikkelijke,
wederrechtelijke aanranding de begrijpelijkheidstoets kan doorstaan.
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9. Ik meen dat het oordeel van het hof niet zonder meer begrijpelijk is. Daartoe wijs ik op het
volgende.

10. De getuige [getuige 2] heeft verklaard dat het erop leek dat de drie jongens de verdachte
lastigvielen. De verdachte liep weg van de jongens, maar even later kwam één van de jongens –
kennelijk de aangever - op hem af en ging vervelend tegen de verdachte doen. Daarbij zat de
aangever aan de arm van de verdachte en is er kort geschreeuwd. De verdachte “leek het zat te zijn”
en haalde uit met zijn arm naar de aangever.

11. Het is niet zonder meer begrijpelijk dat het zitten aan de arm van de – bijzonder kwetsbare –
verdachte onder de door de getuige [getuige 2] geschetste omstandigheden niet als een
wederrechtelijke aanranding van het lijf van de verdachte is aan te merken.8 De getuige schetst een
context van herhaaldelijk lastigvallen van en vervelend doen tegen de visueel gehandicapte
verdachte. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, acht ik niet begrijpelijk dat het onder die
omstandigheden aan de arm zitten, waarbij ook nog kort wordt geschreeuwd9, niet als een
wederrechtelijke aanranding van het lijf van de verdachte moet worden aangemerkt. Daarbij roep ik in
herinnering dat daaronder ook valt te scharen een onmiddellijk dreigend gevaar voor zodanige
aanranding. Ook de aantasting van iemands bewegingsvrijheid, bijvoorbeeld door de betrokkene vast
te pakken, kan worden aangemerkt als een aanranding van het lijf. Ten slotte merk ik op dat lichte
aanrandingen niet zijn uitgesloten van de noodweerregeling.10 De ernst van de aanranding is
bijvoorbeeld wel van belang voor het beoordelen van de proportionaliteit van de afwerende gedraging
van de verdachte, maar daaraan is het hof niet toegekomen.

12. Het voorafgaande betekent dat het middel doel treft.

13. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

14. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak
naar het gerechtshof Amsterdam, opdat de zaak opnieuw op het bestaande beroep zal worden
berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Met weglating van voetnoten.

HR 2 februari 1965, ECLI:NL:HR:1965:AB3466, NJ 1965/262, m.nt. W.P.J. Pompe (Asbak)

Vgl. HR 17 december 1996, ECLI:NL:HR:ZD0604, NJ 1997/262. Zie ook de conclusie van mijn
ambtgenoot Spronken voorafgaand aan HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:4017
(PHR:2016:2417).

J. de Hullu, Materieel strafrecht, zevende druk, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 322.

Vgl. bijvoorbeeld HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456 en HR 13 november 2018,
ECLI:NL:HR:2018: 2094.

Vgl. HR 8 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4788, NJ 2010, 339.

Het hof heeft bij de strafoplegging acht geslagen op de bijzondere kwetsbaarheid van de verdachte.
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Vgl. HR 17 december 1996, ECLI:NL:HR:ZD0604, NJ 1997/262. Zie bijvoorbeeld ook HR 13 november
2018, ECLI:NL:HR:2018:2094, NJ 2018/457.

Niet duidelijk wordt overigens uit de verklaring of beiden hebben geschreeuwd.

Vgl. De Hullu 2018, p. 324, die spreekt over bagatelaanrandingen.
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Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:507 
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:4783, (Gedeeltelijke) vernietiging met
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Medeplegen poging doodslag door vanuit personenauto meermalen te schieten op
inzittende van andere auto in Almere in oktober 2012, art. 287 Sr. Noodweer,
aanvallende gedraging en culpa in causa. HR herhaalt relevante overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. voorwaarden voor aanvaarding beroep op
noodweer, gedraging die niet kan worden aangemerkt als “verdediging” maar als
aanvallend moet worden gezien en culpa in causa. Indien Hof heeft geoordeeld dat
gedragingen verdachte niet als verdedigend maar als aanvallend moeten worden
gezien, is dat oordeel niet z.m. begrijpelijk. Blijkens bewijsvoering heeft Hof
vastgesteld dat op PD2 niet alleen vanuit auto van verdachte en medeverdachte is
geschoten op andere auto maar dat eveneens is geschoten op auto van verdachte
en medeverdachte, terwijl - mede gelet op voor bewijs gebruikte verklaringen van
verdachte, die inhouden dat verdachte op PD2 werd beschoten en dat er werd
teruggeschoten - niet is komen vast te staan dat verdachte en/of medeverdachte als
eerste heeft/hebben geschoten. Indien Hof heeft geoordeeld dat sprake is geweest
van “culpa in causa”, is oordeel evenmin z.m. begrijpelijk, in aanmerking dat Hof
heeft vastgesteld dat op PD1 is geschoten door aangever richting auto van
verdachte en medeverdachte, waarop die hard is weggereden en dat verdachte en
medeverdachte hun auto op PD2 weliswaar op betrekkelijk korte afstand van
andere auto zichtbaar hebben stilgezet, maar dat uit ’s Hofs motivering niet naar
voren komt dat verdachte en medeverdachte zich voorafgaand aan
vuurwapengeweld zodanig hebben gedragen, dat sprake is van bijzondere
omstandigheden die aan slagen van beroep op noodweer in de weg staan.
Ontkenning van verdachte dat hij heeft geschoten of schieten heeft willen
medeplegen, kan verwerping verweer niet zelfstandig dragen. Die omstandigheid
kan wel van belang zijn voor door rechter te verrichten onderzoek of aan
voorwaarden voor aanvaarding van beroep op noodweer(exces) is voldaan, in
welk verband immers betekenis kan toekomen aan inhoud en indringendheid van
door of namens verdachte aangevoerde argumenten. Volgt partiele vernietiging
(t.a.v. strafbaarheid bewezenverklaring, strafbaarheid verdachte en strafoplegging)
en terugwijzing. Samenhang met 15/03070.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2019/1212 

ECLI:NL:HR:2019:715
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

NJ 2019/218 
RvdW 2019/646 
NBSTRAF 2019/172 

Uitspraak

14 mei 2019

Strafkamer

nr. S 15/03052

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Leeuwarden, van 26 juni 2015, nummer 21/002156-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1974.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R. van Leusden, advocaat te
Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal B.F. Keulen heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak -
voor zover aan het oordeel van de Hoge Raad onderworpen - wat betreft de beslissingen ter zake van
feit 1A alsmede de strafoplegging en terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, teneinde in zoverre op het bestaande hoger beroep
opnieuw te worden berecht en afgedaan.

Het middel klaagt over de verwerping door het Hof van het beroep op noodweer ten aanzien van
het onder 1A bewezenverklaarde feit.

Ten laste van de verdachte is onder 1A bewezenverklaard dat:

"hij op 25 oktober 2012 in de gemeente Almere ter uitvoering van het door verdachte
voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk [slachtoffer 1]
van het leven te beroven, tezamen en in vereniging met een ander, met dat opzet
meermalen, in/op/nabij de [c-straat] en de [e-straat] vanuit een personenauto met een
vuurwapen in de richting van die [slachtoffer 1] heeft geschoten, terwijl de uitvoering van
dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring 
- voor zover voor de beoordeling van het middel van belang - het volgende overwogen:

"Vast staat dat er een conflict is ontstaan tussen enerzijds [medeverdachte] en anderzijds
de broers [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] . Hoewel er in het dossier aanwijzingen voor zijn
dat de reden voor het conflict te maken heeft met criminele activiteiten aan beide zijden

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het eerste middel
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(afpersing in de horeca, handel in goud, drugs, anabolen en nep-medicijnen), heeft het
onderzoek in deze zaak daarover geen duidelijkheid opgeleverd. Geen van de betrokkenen
heeft over de achtergrond van het geschil een aannemelijke verklaring willen geven. Wel
staat vast dat verdachte [slachtoffer 1] , bijgenaamd " [slachtoffer 1] ", op zondag 21
oktober 2012 in de horecagelegenheid [A] te [plaats] flink is toegetakeld (gebroken neus,
gekneusde vinger en gaten in het hoofd) door [medeverdachte] , bijgenaamd "
[medeverdachte] ". [slachtoffer 2] , de broer van [slachtoffer 1] , is na de mishandeling direct
naar Amsterdam gereden en wordt onderweg geflitst (p. 1757). [slachtoffer 1] heeft zich in
het ziekenhuis voor zijn verwondingen laten behandelen, maar heeft geen aangifte bij de
politie gedaan.

Op 22 oktober 2012 stuurt [slachtoffer 2] een bericht aan zijn vriend [betrokkene 1] (p.
3077-3079): "Ik volg, maar [medeverdachte] ga ik wel pakken. Ik kan niet wachten tot ik die
flikker pak." Op 23 oktober 2012 wordt er tussen [slachtoffer 2] en [medeverdachte] acht
keer telefonisch contact gezocht. Die dagen hebben [medeverdachte] en verdachte veel
telefonisch contact en op 24 oktober 2012 brengen ze een belangrijk gedeelte van de dag
met elkaar door. Ze kennen elkaar van het trainen in de sportschool en als celgenoten in
2006 in de koepel te Haarlem. Verdachte weet van het probleem dat [medeverdachte] heeft
met de broers [slachtoffers] . Op 24 oktober 2012 is het laatste telefonisch contact tussen
[medeverdachte] en verdachte om 23.22 uur. Ze zijn dan nog in Amsterdam. Nadat
[slachtoffer 1] om 23.45 uur telefonisch contact heeft gehad met [medeverdachte] (p. 1558),
rijden [medeverdachte] en verdachte in een Opel Signum van Amsterdam naar het [B] aan
[a-straat] in Almere voor een ontmoeting met [slachtoffer 2] .

[medeverdachte] en verdachte arriveren op 25 oktober 2012, iets na middernacht in de shop
van het [B] . Op de camerabeelden van het pompstation is te zien dat [medeverdachte]
binnen blijft wachten. Verdachte loopt een paar keer van binnen naar buiten en gaat de auto
wassen. Zichtbaar is dat hij een tasje op de linkerheup draagt.

De broers [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] rijden met tenminste twee auto's naar het [B] .
[slachtoffer 1] wacht in zijn witte Fiat 500 op een industrieterrein in de buurt van het
pompstation, zoals hij ter zitting van het Hof heeft verklaard. Er zitten nog anderen bij hem
in de auto, maar hun namen heeft hij niet willen noemen.

[slachtoffer 2] rijdt in een VW Jetta. Hij komt om 00.15 uur de shop van het pompstation
binnen. De VW Jetta blijft op dezelfde plaats voor de ingang van de shop staan met de
lichten aan tot het vertrek om 00.24 uur.

Op de camerabeelden in de shop is te zien dat [slachtoffer 2] afwerend reageert op
toenaderingen van [medeverdachte] (p. 1547). Er is ruzie tussen de twee en er wordt
geduwd (p. 1493). Verdachte bemoeit zich niet met deze ontmoeting, die ongeveer 8
minuten duurt.

Om 00.24 uur stapt [slachtoffer 2] aan de passagierszijde in de VW Jetta en vertrekt. Deze
auto valt op door een fellere kentekenverlichting aan de linkerzijde (achteruitrijcamera) en
wordt direct gevolgd door een grijskleurige Mitsubishi Lancer (p. 1497).

Om 00.26 uur rijdt de Opel Signum weg met verdachte als bestuurder en met
[medeverdachte] als passagier (p. 1501), direct gevolgd door een Renault Megane en een
VW Polo (p. 1502). Ze rijden de [b-straat] op en slaan linksaf naar [a-straat] . Ze doen over
de rit naar de [wijk 1] 11 minuten, waar normaal 8 minuten voor staat. Volgens de verklaring
van verdachte is [medeverdachte] onderweg nog bij een café uitgestapt, maar die ontkent
dat.

Om 00.31 uur belt [slachtoffer 1] naar [medeverdachte] (p. 1558). [slachtoffer 1] heeft
verklaard dat hij wist dat de andere partij wapens had en een kogelwerend vest.

[slachtoffer 2] sms't naar zijn goede vriend [betrokkene 2] om 00.32 uur: "Bid voor me, ik
hou van je broer."
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Kort hierna vinden er in de nacht van 25 oktober 2012 in Almere drie schietincidenten plaats,
hierna ook kort aangeduid met Plaats Delict (PD) 1, 2 en 3.

PD1 hoek [c-straat] en [d-straat]

De Opel Signum met verdachte als bestuurder en [medeverdachte] als passagier parkeert
om ongeveer 00.37 uur in de [c-straat] op de hoek met de [d-straat] , vlakbij een doorgang
naar de woning van de moeder van [medeverdachte] aan het [f-straat 1] . De Fiat 500 met
[slachtoffer 1] als bestuurder stopt in de [c-straat] naast de passagierskant van de Opel
Signum. Vervolgens rijdt [slachtoffer 1] met de Fiat achteruit en gaat achter de Opel staan.

Getuige [getuige 3] , wonende in de [c-straat] , heeft verklaard dat ze een auto hoorde
stoppen voor haar deur. Ze kijkt uit het zolderraam en ziet een man met zwarte kleding uit
een kleine witte auto stappen. Hij pakt een pistool en schiet met de arm naar voren
(verklaring bij de RC) meerdere malen in de richting van de hoek [c-straat] / [d-straat] . De
donkergrijze auto (Opel Signum) rijdt hard weg de [d-straat] in richting de [e-straat] . De
schutter loopt terug naar zijn auto.

Getuige [getuige 4] (p. 1316) ziet de Opel voorbijrijden en rechtsaf slaan de [e-straat] op
naar de kruising met de [c-straat] .

Getuige [getuige 1] en [getuige 2] horen deze eerste schoten en zien dan vervolgens het
tweede schietincident op PD 2.

Om 00.39 uur komt de eerste melding over het schieten binnen bij de politie, net na het
eerste schietincident (p. 0018).

Op de hoek van de [c-straat] en de [d-straat] vindt de politie later 7 hulzen.

Uit het voorgaande vloeit voort dat de Opel door de [d-straat] is weggereden en dat
[slachtoffer 1] in zijn Fiat is gekeerd en door de [c-straat] is teruggereden naar de [e-straat]
.

PD2 hoek [e-straat] en [c-straat]

Van de camerabeelden van het Shell-pompstation in de buurt van PD2 is een beschrijving
gegeven met de beweging van auto's. Daaruit kan worden afgeleid dat om ongeveer 00.39
uur de Opel Signum en de Fiat 500 ongeveer 10 seconden stilstaan bij de kruising. De Fiat
staat aan het eind van de [c-straat] met de neus richting de [e-straat] en de Opel staat daar
haaks op aan de [e-straat] bij een lantaarnpaal met de neus richting het Shell-pompstation.

Getuige [getuige 1] en [getuige 2] zien eerst de Fiat en de 
VW Jetta naast elkaar staan op de [c-straat] . Ze horen schoten en zien de VW Jetta hard
achteruit rijden. Na het schieten rijdt de VW Jetta weer naast de Fiat. Daarna rijden de beide
auto's achter elkaar hard weg richting de Shell en de [wijk 1] , de VW Jetta voorop ( [getuige
1] p. 1217).

De getuige [getuige 3] ziet dezelfde man als de eerste schutter (PD 1) met één been uit de
witte auto staan. Het portier is open. Ze hoort meerdere schoten door elkaar (p. 1204).

Op PD 2 worden, vlakbij de plaats waar de Fiat 500 heeft gestaan, 5 hulzen gevonden, een
verwrongen kogelmantel met loden kogelkop en een wieldop Fiat 500 met schotinslag (p.
1137). Bij nader onderzoek blijken deze hulzen met hetzelfde wapen te zijn afgeschoten als
de 7 hulzen op PD 1.

De Opel Signum blijkt schotbeschadigingen te hebben aan de passagierszijde: haaks op de
bovenkant van het voorportier, op het achterwiel, schuin midden op het voorportier en
(waarschijnlijk als ricochet) schuin op de onderstijl en het voorwiel.

Voorts is er een inslag op de gevel van New York Pizza gevonden (in een rechte lijn met de
plaats van de Fiat 500 via de plaats van de Opel Signum, op ongeveer 1.20 m. hoog) en zijn
bloedsporen van de inzittende [medeverdachte] gevonden, onder meer op de kofferdeksel
van de Opel Signum.
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Voor het schieten in de tegenovergestelde richting, vanuit de Opel Signum naar de Fiat 500
zijn de volgende bewijzen:

- een inschot in de motorkap van de Fiat 500 (door een vervanging van het rechter portier
konden mogelijke beschadigingen daar niet meer worden getraceerd);

- een schampschot en een inschot op een boom in één lijn van de [e-straat] (lantaarnpaal)
naar de [c-straat] (plaats Fiat);

- kruitsporen in de Opel Signum en schiethanden van verdachte, die wijzen op een
betrokkenheid bij een schietincident;

- in totaal 9 gevonden hulzen in en bij de Opel Signum, zeer waarschijnlijk afgeschoten met
het Steyr-wapen, één van de drie aangetroffen vuurwapens;

- een deel van de 9 hulzen en de drie vuurwapens zijn vlakbij de Opel Signum gevonden in
een tasje met DNA-sporen van [medeverdachte] en verdachte;

- DNA-sporen in de kolf van het Steyr-wapen matchen met verdachte en een bloedspoor aan
de onderzijde met [medeverdachte] .

Uit de camerabeelden van het Shell-pompstation blijkt dat eerst de Opel Signum wegrijdt van
PD 2, 11 sec. later de VW Jetta en 5 sec. later de Fiat 500, deze laatste met lekke band en
een benzinelek.

PD3 [g-straat] en rotonde bij [B] aan [a-straat]

De Opel Signum is op de rotonde uit de bocht gevlogen en iets verder gestrand met twee
lekke banden en een kapot wiel. Verdachte is eerst bellend naast de auto gezien en later is
hij daar aangehouden.

In de Opel Signum is in het opbergvak achter de bestuurdersstoel een tas gevonden met 3
geprepareerde tie-wraps. Voorts zijn gevonden in deze auto onder de voorstoelen 2 hulzen,
een bloedspoor op het kofferdeksel, één huls naast de auto bij het bestuurdersportier en
één huls in de groenstrook bij de auto.

Op het talud bij de Opel Signum, waar [medeverdachte] en verdachte naartoe zijn gelopen,
zijn een kogelwerend vest en een tasje door de politie gevonden. In dit tasje van verdachte
werden drie vuurwapens aangetroffen:

- een semi-automatisch werkend pistool van het merk Sundance Industries, model Laser 25.
kaliber 6,35 mm Browning, voorzien van serienummer […] ;

- een (niet werkend) pistool met de uiterlijke kenmerken van een semi-automatisch
alarmpistool van het merk BBM, model 315 AUTO, waarbij de loop is vervangen, zodat het
wapen geschikt is gemaakt voor het verschieten van scherpe patronen van het kaliber 6,35
mm Browning;

- een semi-automatisch werkend pistool van het merk Steyr, model S9, kaliber 9 mm
parabellum (p. 1519 en 1520).

Op het talud is één schot in de lucht afgeschoten (met de Sundance). De getuige ziet de
schutter ( [medeverdachte] ) wegvluchten (p. 1362).

Op grond van forensisch onderzoek is komen vast te staan dat de hulzen die in en bij (onder
meer in voornoemd tasje) de Opel Signum zijn aangetroffen alle zeven goed kunnen zijn
verschoten met voornoemd pistool van het merk Steyr en dat nagenoeg kan worden
uitgesloten dat ze met een ander vuurwapen zijn verschoten.

Ten tijde van deze gebeurtenissen waren verdachte en [medeverdachte] respectievelijk
bestuurder en bijrijder van de Opel Signum en was [slachtoffer 1] bestuurder van de Fiat
500.

[medeverdachte] heeft verklaard dat hij op 24 oktober 2012 twee vuurwapens, beide van
kaliber 6,35 mm, van huis heeft meegenomen en dat hij die wapens gedurende de gehele
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dag onder handbereik heeft gehad. Deze wapens droeg hij op 25 oktober 2012 rond 00:30
uur nog steeds bij zich. Direct nadat [medeverdachte] en verdachte, zittend in de Opel
Signum van verdachte, op de hoek van de [c-straat] en de [d-straat] in Almere door 
[slachtoffer 1] waren beschoten, zijn zij in de Opel weggereden. Eenmaal op de [e-straat]
zagen [medeverdachte] en verdachte de auto van [slachtoffer 1] bij de kruising met de [c-
straat] staan. Verdachte bracht de Opel tot stilstand. [medeverdachte] zou toen naar eigen
zeggen hebben willen schieten met zijn zwarte pistool met geluiddemper, maar dit wapen
weigerde dienst. Volgens [medeverdachte] werd er vervolgens vanuit de auto (waarin hij
alleen met verdachte zat) in de richting van de auto met [slachtoffer 1] geschoten. Hij deed
dat zelf niet en over het wapen waarmee dat gebeurde en over wie dat wapen hanteerde
wil [medeverdachte] niet verklaren.

Vast staat dat de Fiat 500 meerdere keren is getroffen door kogels. Uit onderzoek is
gebleken dat in de motorkap een kogel is ingeslagen, terwijl in de onmiddellijke nabijheid
van de plaats waar deze auto op de kruising van de [c-straat] met de [e-straat] heeft
stilgestaan een wieldop is aangetroffen die ook door een kogel is geraakt. Daarnaast staat
vast dat op deze kruising van PD 2, gezien vanaf de plaats waar de 
Opel Signum heeft stilgestaan, in één lijn via de plaats waar de Fiat 500 heeft stilgestaan
een kogel is ingeslagen in de stam van een boom. Het hof neemt aan dat ook deze kogel is
afgevuurd vanuit de Opel Signum op de Fiat 500.

Bij verdachte werden kort na zijn aanhouding op 25 oktober 2012 zogenaamde
schiethanden afgenomen (SIN: AAFG3265NL). Door het Nederlands Forensisch Instituut te
Den Haag is in de bemonsteringen van de rechter- en linkerhand respectievelijk 155 en 30
categorie A deeltjes aangetroffen. Deze categorie A deeltjes hebben een
elementsamenstelling die karakteristiek is voor schotrestdeeltjes.

Onderzoek door het NFI, weergegeven in een rapport d.d. 10 januari 2013, heeft
uitgewezen dat DNA van verdachte is aangetroffen aan de binnenzijde van de kolf en op de
randen van de patroonhouder van het Steyr 9 mm pistool, welk pistool is aangetroffen in het
tasje waarin eveneens het Sundance Industries pistool en het omgebouwde BBM pistool,
beide 6,35 mm, werden aangetroffen. De sporen van verdachte op het Steyr-wapen passen
bij het gebruik van dit wapen, bijvoorbeeld bij het laden.

Het met het DNA van [medeverdachte] matchende bloedspoor aan de onderzijde van
hetzelfde wapen wijst niet direct op een schiethandeling, maar het bevestigt wel dat ook hij
dit wapen in handen heeft gehad.

Gelet op het voorgaande, kan worden aangenomen dat in ieder geval verdachte op 25
oktober 2012 op PD 2 vanuit de Opel Signum heeft geschoten in de richting van de Fiat 500
en [slachtoffer 1] .

Het hof concludeert voorts op grond van de hiervoor weergegeven feiten en
omstandigheden dat verdachte en [medeverdachte] in de Opel Signum, kort na de eerste
confrontatie met [slachtoffer 1] op PD 1, op PD 2 een nieuwe confrontatie met [slachtoffer 1]
hebben opgezocht of op zijn minst niet uit de weg zijn gegaan. In het bijzonder is daarbij
van belang dat zij, met drie vuurwapens en een kogelwerend vest in hun bezit, hun auto op
betrekkelijk korte afstand van de Fiat 500 met [slachtoffer 1] hebben stilgezet, dat vanuit de
voertuigen vrij zicht was op het andere voertuig en dat daarna over en weer is geschoten.

Het hof concludeert op grond van al deze feiten en omstandigheden, zoals hiervoor
vastgesteld, dat er sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen
verdachte en [medeverdachte] bij het schieten op [slachtoffer 1] in de zin van medeplegen.
Onder de gegeven omstandigheden is het immers slechts toeval dat het wapen van
[medeverdachte] niet en het wapen van verdachte wel goed functioneerde. Hun
gezamenlijke opzet was gericht op dit schieten op PD 2, waarbij op zijn minst een aantal
kogels op een zodanige plaats en hoogte terecht zijn gekomen, dat het slechts aan toeval te
danken is dat de inzittende van de Fiat 500 niet dodelijk door die kogels is getroffen. Dat
daarmee de aanmerkelijke kans heeft bestaan dat [slachtoffer 1] fataal letsel zou oplopen
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behoeft geen betoog. Verdachte heeft door zo met zijn medeverdachte [medeverdachte] te
handelen op zijn minst willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat [slachtoffer 1]
door hun schoten gedood zou worden.

Daar komt nog bij dat de houding van verdachte direct na de schietincidenten niet past bij de
rol die hij volgens zijn eigen verklaring zou hebben gespeeld. Ook op de terechtzitting van
het hof heeft hij verklaard slachtoffer te zijn van het hele gebeuren op 25 oktober 2012. Hij
zou daar alleen door toeval aanwezig zijn geweest, zich er niet aan hebben kunnen
onttrekken en van de aanwezigheid van vuurwapens niet op de hoogte zijn geweest.

Deze gestelde slachtofferrol past naar het oordeel van het hof niet bij de wijze waarop
verdachte op de komst van de politie reageerde, toen die hem aanspraken kort nadat
verdachte met zijn auto was gestrand. In plaats van zich bekend te maken als getuige en/of
slachtoffer van verschillende schietincidenten, zei de verdachte alleen tegen de agenten dat
hij een lekke band had. Daarvoor had hij volgens zijn eigen verklaring bij het hof de
kogelgaten in de voorruit van de Opel Signum met een soort karatetrap onherkenbaar
gemaakt. Hij liet daarop de politie ook weer vertrekken."

De bewezenverklaring steunt voorts op onder meer de volgende bewijsmiddelen:

"1. De verklaring van verdachte ter terechtzitting van het hof van 12 juni 2015, blijkens het
proces-verbaal van die zitting - zakelijk weergegeven - onder meer inhoudende:

Naast [medeverdachte] was er niemand bij mij in de auto.

Ik zette de auto neer op de hoek met de [c-straat] , links bij een lantaarnpaal.
[medeverdachte] zei "stop" maar hij kreeg niet eens de kans om uit te stappen. Ik heb toen
die man wel gezien, maar ik kende hem niet. Ik ben, toen er op ons werd geschoten, gebukt
weggereden, de [d-straat] in. Ik had in mijn gedachten dat ik in de richting van het Shell
tankstation moest rijden, omdat daar de uitgang van de wijk was. U houdt mij voor dat uit
onderzoek blijkt dat ik daar op enig moment zeventien seconden heb stilgestaan. Er stond
daar toen een auto verdekt opgesteld en daar kwamen allemaal lichtflitsen vandaan. Ik was
kort daarvoor beschoten en werd nu weer beschoten.

(...)

7. De verklaring van verdachte ( [verdachte] ) als getuige in de zaak van zijn
medeverdachten tegenover de rechter-commissaris in de rechtbank Midden Nederland op 13
september 2013, - zakelijk weergegeven - onder meer inhoudende:

(...)

[medeverdachte] is met mij van Amsterdam weer meegereden naar Almere. Bij de [B] had hij
een gesprek met [slachtoffer 2] . We reden daarna naar de [wijk 1] . Ik bestuurde de auto
en [medeverdachte] zat op de passagiersstoel. Daar kwam een witte Fiat naast mij staan.
Hij reed achteruit en [medeverdachte] schreeuwde: "rijd weg, hij heeft een wapen." Hij (hof:
bestuurder Fiat) stond naast zijn auto. Ik zie hem de arm strekken en gelijk schieten. Ik zag
de flitsen van het schieten. Ik zag de Shell. Ik hoorde een inslag. Ik zag [medeverdachte]
twee pistolen onder zijn kleding vandaan halen. Ik zag lichten van knallen op mij afkomen.
[medeverdachte] ging terugschieten. Vanuit de Fiat werd ook geschoten. De VW reed
achteruit en kwam toen weer dichterbij. Ik reed met hoge snelheid weg. Ik werd achterna
gezeten door de VW. Ik hoorde inslagen in de auto. De inslag in de voorruit van mijn auto
was op de [e-straat] .

(...)

10. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2012075980, d.d. 8 november 2012 in
de wettelijke vorm opgemaakt door een opsporingsambtenaar (p. 1456 tot en met p. 1514),
- zakelijk weergegeven - onder meer inhoudende als relaas van verbalisant:

Op 1 en 2 november 2012 werden de tussen 24 oktober 2012 te 23:20 uur en 25 oktober
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2012 te 01:00 uur opgenomen beveiligingsbeelden van de [B] aan de [b-straat 1] te [plaats]
veiliggesteld door collega [verbalisant] . Op 5 november 2012 stelde ik een onderzoek in
naar deze veiliggestelde beveiligingsbeelden van in en rond het benzinestation [B] aan de
[b-straat 1] te [plaats] . Ik zag dat er beelden waren veiliggesteld van 16 camera's.

(p. 1489 e.v.) Op camera 1 (binnenkomst tankstation) is te zien dat een grijskleurige
Volkswagen Jetta voorzien van het kenteken [kenteken] snel aan komt rijden en op de
parkeerplaats voor de tankshop, nabij de in/uitgang stopt (werkelijke tijd 00:14:59 uur). Kort
hierop is te zien dat een manspersoon uit de bestuurderszijde van de voornoemde
Volkswagen Jetta stapt en op de verdachte [medeverdachte] afloopt. Opmerkelijk is dat de
verlichting van de auto blijft branden. Kort hierop is te zien dat de manspersoon en de
verdachte [medeverdachte] kennelijk onenigheid hebben. De verdachte [medeverdachte] wil
de manspersoon kennelijk met zijn linkerarm omarmen, echter dit wordt direct door de
manspersoon afgeweerd.

(p. 1493) Op camera 5 (koffiehoek) is te zien dat de verdachte [medeverdachte] en de
manspersoon al discussiërend weer richting de in/uitgang verplaatsen, daar op een gegeven
moment kennelijk een kort handgemeen plaatsvindt waarbij over en weer geduwd wordt.

(p. 1494) Op camera 1 (binnenkomst tankstation) is te zien dat de voornoemde Volkswagen
Jetta achteruit wegrijdt. Opmerkelijk is dat de manspersoon niet aan de bestuurderszijde
instapt, kort voordat de Volkswagen Jetta wegrijdt. De bestuurderszijde blijft gesloten
(werkelijke tijd 00:23:58 uur).

(p. 1501) Op camera 15 (stofzuigers) is te zien dat de Opel Signum de wasstraat uitrijdt,
gaande in de richting van de [b-straat] te [plaats] (werkelijke tijd 00:26:05 uur).

(p. 1502) Op camera 16 is te zien dat achter de voornoemde Opel Signum vrijwel direct twee
personenauto's volgen, te weten een Renault Megane en een Volkswagen Polo.

Met als noot van de verbalisant:

(p. 1497) Aan de achterzijde van de voornoemde Volkswagen Jetta is te zien dat de linker
kentekenplaatverlichting feller brandt dan de rechter kentekenplaatverlichting. [...] Te zien is
dat de voornoemde Volkswagen Jetta vrijwel direct gevolgd wordt door een grijskleurige
Mitsubishi Lancer.

(...)

19. Een proces-verbaal "Zaaksdossier 1" betreffende "schietincidenten donderdag 25
oktober 2012" met nummer 2012075980 en documentcode 2013011411305621, d.d. 4 april
2013 in de wettelijke vorm opgemaakt door een opsporingsambtenaar (p. 1108 tot en met p.
1154) 

- zakelijk weergegeven - inhoudende als relaas van verbalisant:

(p. 1115) Op de beelden van de Shell [e-straat] te [plaats] verschijnen er op 25 oktober
2012 om 00:38:56:203 uur koplampen van, naar later blijkt, de Opel Signum in beeld die op
de [e-straat] komt aanrijden vanuit de richting [d-straat] . De Opel stopt net voor de kruising
[c-straat] / [e-straat] , nabij de lantaarnpaal. Om 00:39:06:562 uur komt de Fiat aanrijden
vanuit de [c-straat] richting [e-straat] . De Fiat stopt net voor de kruising op de plaats waar
de wieldop van de Fiat 500 en de hulzen zijn aangetroffen. De Opel rijdt om 00:39:25:437
uur weg in de richting van de [wijk 1] . Om 00:39:36:593 uur gevolgd door de Volkswagen
Jetta. Om 00:39:37:671 uur gevolgd door de Fiat 500.

(p. 1137) Op de plaats delict [c-straat] / [e-straat] te [plaats] werd naast een vijftal hulzen
een wieldop van een Fiat 500 aangetroffen.

20. Een proces-verbaal van verhoor getuige met nummer 2012075980, d.d. 27 oktober 2012
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in de wettelijke vorm opgemaakt door opsporingsambtenaren (p. 1225 tot en met p. 1229) -
zakelijk weergegeven - inhoudende als verklaring van J. [getuige 1] :

Op 25 oktober 2012 werd ik wakker van een aantal knallen. Vanuit het raam van mijn
badkamer zag ik dat twee auto's naast elkaar op de [c-straat] stonden, vlak voor de drempel
naar de [e-straat] . De linker auto was een witte wat kleinere auto, gelijkend op een Fiat. Ik
zag en hoorde dat de rechterauto 15 tot 20 meter hard achteruit kwam rijden. Toen hoorde
ik schoten. Ik denk dat er een keer of twaalf is geschoten. Ik zag dat de rechterauto met
piepende banden rechtsaf ging, de [e-straat] op, richting de [wijk 1] . Toen vertrok ook de
linker auto met hoge snelheid in dezelfde richting.

21. Een proces-verbaal van verhoor getuige met nummer 2012075980, d.d. 26 oktober 2012
in de wettelijke vorm opgemaakt door opsporingsambtenaren (p. 1209 tot en met p. 1213) -
zakelijk weergegeven - inhoudende als verklaring van [getuige 2] :

Op 25 oktober 2012 was ik in de achtertuin op [c-straat 1] te Almere. Ik had vanaf mijn
positie zicht op de [c-straat] en de kruising [c-straat] / [e-straat] , maar ook op de kruising
[c-straat] / [d-straat] . Ik zag een kleine witte auto wegrijden in de richting van de [e-straat]
. Ik zag dat deze geheel stopte voor de verkeersdrempel. Ik zag dat deze auto aan de
linkerkant van de weg tot stilstand kwam. Vervolgens zag ik dat de grotere auto ook naar de
kruising toe reed en naast de kleinere auto ging staan. Ik zag dat ze daar niet zo lang
stonden. Ongeveer gelijktijdig zag ik dat de grotere auto achteruit reed en hoorde ik dat er
weer geschoten werd. Na twee seconden zag ik de grotere auto weer naar voren rijden, dat
hij heel even naast de witte auto bleef staan en dat hij vervolgens met grote snelheid en
met piepende banden wegreed, rechtsaf, de [e-straat] op in de richting van de [g-straat] .
Vervolgens zag ik de kleine auto ook snel wegrijden."

Het Hof heeft het in het middel bedoelde verweer als volgt weergegeven en verworpen:

"Namens verdachte heeft de raadsman aangevoerd dat in het geval het hof tot een
bewezenverklaring van feit 1 komt, verdachte moet worden ontslagen van alle
rechtsvervolging omdat hij heeft gehandeld uit noodweer. Ter onderbouwing daarvan heeft
de raadsman aangevoerd dat op de kruising van de [c-straat] en de [e-straat] de Fiat 500
en de Volkswagen Jetta de Opel Signum van verdachte stonden op te wachten en dat het
voor de hand ligt dat vanuit deze auto's als eerste is geschoten. 
[slachtoffer 1] stapte immers uit zijn auto om te schieten. Dat zou hij niet hebben gedaan
wanneer er eerst op hem zou zijn geschoten. Verder was er voor verdachte en
[medeverdachte] niet een andere optie, omdat noch achteruitrijden noch vooruit wegrijden
ertoe zou leiden dat zij zich aan een aanval konden onttrekken.

De raadsman heeft voorts aangevoerd dat ook in het geval dat niet kan worden vastgesteld
wie als eerste heeft geschoten, een beroep op noodweer moet slagen.

Het hof verwerpt dit verweer op grond van de navolgende overwegingen.

Hiervoor is vastgesteld dat verdachte en [medeverdachte] in de Opel Signum, kort na de
eerste confrontatie met [slachtoffer 1] op PD 1, op PD 2 een nieuwe confrontatie met
[slachtoffer 1] hebben opgezocht of op zijn minst niet uit de weg zijn gegaan en dat zij, met
drie vuurwapens en een kogelwerend vest in hun bezit, hun auto op betrekkelijk korte
afstand van de Fiat 500 met [slachtoffer 1] hebben stilgezet, dat vanuit de voertuigen vrij
zicht was op het andere voertuig en dat daarna over en weer is geschoten.

Een van de getuigen heeft verklaard dat hij de Fiat 500 en de Volkswagen Jetta enkele
seconden op PD 2 naast elkaar zag stilstaan, dat hij de Volkswagen slingerend naar
achteren zag rijden terwijl hij tegelijkertijd schoten hoorde. Ook dat wijst niet op een
verdedigende actie van de zijde van verdachte en [medeverdachte] .

Verdachte heeft bovendien ontkend te hebben geschoten of het schieten te hebben willen
medeplegen. Er komt hem onder de gegeven omstandigheden geen beroep op noodweer
toe en het hof verwerpt het verweer."
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2.4.1.

2.4.2.

2.3. Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld.

Indien door of namens de verdachte een beroep op noodweer, noodweerexces of putatieve
noodweer is gedaan, moet de rechter een gemotiveerde beslissing geven op dat verweer. Dan zal
hij moeten onderzoeken of aan de voorwaarden voor de aanvaarding van dat verweer is voldaan.
In dat verband kan betekenis toekomen aan de inhoud en indringendheid van de door of namens
de verdachte aangevoerde argumenten, al behoeft de omstandigheid dat een verdachte de hem
tenlastegelegde gedraging ontkent, niet zonder meer aan het slagen van een subsidiair gedaan
beroep op noodweer(exces) in de weg te staan.

Een beroep op noodweer kan niet worden aanvaard ingeval de gedraging van degene die zich op
deze exceptie beroept, noch op grond van diens bedoeling, noch op grond van de uiterlijke
verschijningsvorm van zijn gedraging kan worden aangemerkt als "verdediging", maar - naar de
kern bezien - als aanvallend moet worden gezien, bijvoorbeeld gericht op een confrontatie of
deelneming aan een gevecht.

Voor noodweer is vereist dat de verdediging is gericht tegen een "ogenblikkelijke, wederrechtelijke
aanranding". Van een "ogenblikkelijke" aanranding is ook sprake bij een onmiddellijk dreigend
gevaar voor een aanranding. Enkele vrees voor zo'n aanranding is daartoe echter niet voldoende.
De gestelde aanranding moet in redelijkheid beschouwd zodanig bedreigend zijn voor de
verdachte dat deze kan worden aangemerkt als een ogenblikkelijke aanranding in de zin van art.
41 Sr.

Gedragingen van de verdachte die aan de wederrechtelijke aanranding door het latere slachtoffer
zijn voorafgegaan, kunnen in de weg staan aan het slagen van een beroep op noodweer of
noodweerexces - op de grond "culpa in causa" -, maar slechts onder bijzondere omstandigheden.
Van zulke bijzondere omstandigheden kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de verdachte de aanval
heeft uitgelokt door provocatie van het latere slachtoffer en hij aldus uit was op een confrontatie,
of wanneer hij willens en wetens de confrontatie met het slachtoffer heeft gezocht en een
gewelddadige reactie van het slachtoffer heeft uitgelokt. De enkele omstandigheid dat een
verdachte zich willens en wetens in een situatie heeft begeven waarin een agressieve reactie van
het latere slachtoffer te verwachten viel of dat een verdachte zich in verband met een mogelijke
aanval van het slachtoffer als voorzorgsmaatregel van een illegaal vuurwapen had voorzien, is
daartoe evenwel onvoldoende.

(Vgl. HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456.)

Het Hof heeft aan de verwerping van het beroep op noodweer ten grondslag gelegd dat de
verdachte en de medeverdachte [medeverdachte] kort na de confrontatie op PD1, "op PD2
een nieuwe confrontatie met [slachtoffer 1] hebben opgezocht of op zijn minst niet uit de
weg zijn gegaan". Daarbij heeft het Hof in het bijzonder van belang geacht dat de verdachte
en de medeverdachte, met drie vuurwapens en een kogelwerend vest in hun bezit, hun auto
op betrekkelijk korte afstand van de Fiat 500 met daarin [slachtoffer 1] hebben stilgezet, dat
vanuit de voertuigen vrij zicht was op het andere voertuig en dat daarna over en weer is
geschoten. Het Hof heeft voorts overwogen dat de verklaring van een getuige die inhoudt
dat de Fiat 500 en de Volkswagen Jetta enkele seconden op PD 2 naast elkaar stilstonden
en dat daarna de Volkswagen slingerend naar achteren is gereden terwijl de getuige
tegelijkertijd schoten hoorde, ook niet duidt op een "verdedigende actie van de zijde van de
verdachte en [medeverdachte] ".

Indien het Hof aldus heeft geoordeeld dat de gedragingen van de verdachte niet als
verdedigend maar - in de kern - als aanvallend moeten worden gezien en dat het beroep op
noodweer daarop afstuit, is dat oordeel niet zonder meer begrijpelijk. Blijkens de
bewijsvoering heeft het Hof vastgesteld dat op PD2 niet alleen vanuit de Opel Signum, met
daarin de verdachte en de medeverdachte, is geschoten op de Fiat 500, maar dat eveneens
is geschoten op de Opel Signum, terwijl - mede gelet op de voor het bewijs gebruikte
verklaringen van de verdachte (bewijsmiddelen 1 en 7), die inhouden dat de verdachte op
PD2 werd beschoten en dat er werd teruggeschoten - niet is komen vast te staan dat de
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2.4.3.

2.4.4.

2.5.

verdachte en/of [medeverdachte] als eerste heeft/hebben geschoten.

Indien het Hof heeft geoordeeld dat sprake is geweest van "culpa in causa", in de hiervoor
onder 2.3 bedoelde zin, is dat oordeel evenmin zonder meer begrijpelijk. Daarbij neemt de
Hoge Raad in aanmerking dat het Hof heeft vastgesteld dat op PD1 is geschoten door
[slachtoffer 1] richting de Opel Signum, waarop de Opel Signum hard is weggereden en dat
de verdachte en de medeverdachte hun auto, de Opel Signum, op PD2 weliswaar op
betrekkelijk korte afstand van de Fiat 500 zichtbaar hebben stilgezet, maar dat uit de
motivering van het Hof niet naar voren komt dat de verdachte en de medeverdachte zich
voorafgaand aan het vuurwapengeweld zodanig hebben gedragen, dat sprake is van
bijzondere omstandigheden die aan het slagen van het beroep op noodweer in de weg
staan.

Ook de door het Hof in aanmerking genomen omstandigheid dat de verdachte heeft
ontkend te hebben geschoten of het schieten te hebben willen medeplegen, kan de
verwerping van het verweer niet (zelfstandig) dragen, omdat zo een omstandigheid op
zichzelf niet in de weg hoeft te staan aan het slagen van een beroep op noodweer. Die
omstandigheid kan overigens wel van belang zijn voor het hiervoor onder 2.3 aangeduide
door de rechter te verrichten onderzoek of aan de voorwaarden voor de aanvaarding van
een beroep op noodweer(exces) is voldaan, in welk verband immers betekenis kan
toekomen aan de inhoud en indringendheid van de door of namens de verdachte
aangevoerde argumenten.

Het middel is terecht voorgesteld.

Gelet op de hierna volgende beslissing behoeft het middel geen bespreking.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend ten aanzien van de strafbaarheid van het onder
feit 1A bewezenverklaarde, de strafbaarheid van de verdachte ter zake van dat feit en de
strafoplegging;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, opdat de
zaak ten aanzien daarvan op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers
en J.C.A.M. Claassens, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 14 mei 2019.

3 Beoordeling van het tweede middel

4 Beslissing
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Poging doodslag door vanuit personenauto meermalen te schieten op inzittende van
een andere auto in Almere in oktober 2012. Beroep op noodweer. HR herhaalt
relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. noodweer,
noodweerexces en putatief noodweer. Indien het Hof de gedraging niet als
verdedigend heeft aangemerkt maar als aanvallend is dat gelet op de bewijsvoering
niet z.m. begrijpelijk. Indien het Hof heeft geoordeeld dat sprake is van “culpa in
causa” evenmin, gelet op ‘s Hofs vaststellingen. De ontkenning van verdachte dat
hij heeft geschoten of het schieten heeft medegepleegd hoeft ook niet aan een
geslaagd beroep op noodweer in de weg te staan, maar kan relevant zijn voor de
vraag of aan de voorwaarden voor het beroep op noodweer(exces) is voldaan.
Volgt partiele vernietiging en terugwijzing. Samenhang tussen 15/03052 en
15/03070.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 15/03052
Zitting: 19 maart 2019 (bij vervroeging)

Mr. B.F. Keulen
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 26 juni 2015 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Leeuwarden, onder 1A wegens ‘medeplegen van poging tot doodslag’, en onder 2
wegens ‘medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en
munitie begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III, meermalen gepleegd’ en
‘medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie,
meermalen gepleegd’, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 1080 dagen, waarvan
514 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren en met aftrek als bedoeld in artikel 27
Sr. Daarnaast heeft het hof nader aangeduide voorwerpen onttrokken aan het verkeer en
beslissingen tot teruggave genomen ten aanzien van in beslag genomen voorwerpen, een en
ander zoals nader in het arrest omschreven.

2.  Er bestaat samenhang met de zaak 15/03070. In deze zaak zal ik vandaag ook concluderen.
3.  Namens de verdachte is beroep in cassatie ingesteld. Bij akte van 29 mei 2018 is het

cassatieberoep ingetrokken ‘voor zover dat is gericht tegen de door het Hof gegeven vrijspraak
van het in zaak 1A, het eerste cumulatief/alternatief (en daarbinnen impliciet) tenlastegelegde
medeplegen van poging tot moord’. Mr. R. van Leusden, advocaat te Amsterdam, heeft twee
middelen van cassatie voorgesteld.

ECLI:NL:PHR:2019:507
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4.  Het gaat in deze zaak om een nachtelijke schietpartij op de openbare weg te Almere waarbij de
inzittenden van drie auto’s zijn betrokken. De schietpartij zou het gevolg zijn van een conflict
tussen enerzijds de medeverdachte [medeverdachte] met wie de verdachte in een Opel Signum zit
en anderzijds de persoon op wie geschoten is, rijdend in een witte Fiat, alsmede zijn broer, rijdend
in een Volkswagen Jetta; de broers [slachtoffers] . Aan die schietpartij, waarbij over en weer
schoten zijn gelost, gingen in een tijdsbestek van ongeveer een half uur twee eerdere
ontmoetingen met de broers vooraf. De eerste ontmoeting had plaats even na middennacht bij een
tankstation, de tweede ontmoeting ongeveer een kwartier later op de openbare weg een paar
straten verderop. Daar zou één van beide broers ( [slachtoffer 1] ) na uit zijn auto te zijn gestapt
de Opel Signum van de verdachte en zijn medeverdachte hebben beschoten, waarop de verdachte
als bestuurder van de Opel hard zou zijn weggereden. Niet veel later komt het wederom tot een
treffen tussen de auto’s en hun inzittenden en worden er over en weer schoten gelost.

5.  Het eerste middel komt op tegen de motivering van de verwerping van het beroep op noodweer bij
feit 1. Voor een goed begrip geef ik, alvorens het middel te bespreken, eerst de bewezenverklaring
en ’s hofs bewijsoverweging weer.

6.  Ten laste van de verdachte is onder 1A bewezen verklaard dat:

‘hij op 25 oktober 2012 in de gemeente Almere ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen
misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, opzettelijk [slachtoffer 1] van het leven te
beroven, tezamen en in vereniging met een ander, met dat opzet meermalen, in/op/nabij de [c-straat]
en de [e-straat] vanuit een personenauto met een vuurwapen in de richting van die [slachtoffer 1]
heeft geschoten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.’

7. Het hof heeft in het bestreden arrest de volgende bewijsoverweging opgenomen (met weglating
van verwijzingen):

‘Verdachte en zijn raadsman hebben op de terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat verdachte
moet worden vrijgesproken van hetgeen aan hem is ten laste gelegd, omdat hij - kort gezegd -
slechts als bestuurder van de auto, waarin ook [medeverdachte] zat, bij de schietincidenten aanwezig
is geweest, dat hij niet wist dat er vuurwapens in zijn auto aanwezig waren en dat hij zelf niet een
vuurwapen heeft gehanteerd.

Het hof overweegt over de schietincidenten en het gevoerde verweer het volgende.

Vast staat dat er een conflict is ontstaan tussen enerzijds [medeverdachte] en anderzijds de broers
[slachtoffers] . Hoewel er in het dossier aanwijzingen voor zijn dat de reden voor het conflict te maken
heeft met criminele activiteiten aan beide zijden (afpersing in de horeca, handel in goud, drugs,
anabolen en nep-medicijnen), heeft het onderzoek in deze zaak daarover geen duidelijkheid
opgeleverd. Geen van de betrokkenen heeft over de achtergrond van het geschil een aannemelijke
verklaring willen geven. Wel staat vast dat verdachte [slachtoffer 1] , bijgenaamd [slachtoffer 1] , op
zondag 21 oktober 2012 in de horecagelegenheid [A] te [plaats] flink is toegetakeld (gebroken neus,
gekneusde vinger en gaten in het hoofd) door [medeverdachte] , bijgenaamd [medeverdachte] .
[slachtoffer 2] , de broer van [slachtoffer 1] , is na de mishandeling direct naar Amsterdam gereden en
wordt onderweg geflitst (…). [slachtoffer 1] heeft zich in het ziekenhuis voor zijn verwondingen laten
behandelen, maar heeft geen aangifte bij de politie gedaan.

Op 22 oktober 2012 stuurt [slachtoffer 2] een bericht aan zijn vriend [betrokkene 1] (…): "Ik volg,
maar [medeverdachte] ga ik wel pakken. Ik kan niet wachten tot ik die flikker pak.” Op 23 oktober
2012 wordt er tussen [slachtoffer 2] en [medeverdachte] acht keer telefonisch contact gezocht.

Die dagen hebben [medeverdachte] en verdachte veel telefonisch contact en op 24 oktober 2012
brengen ze een belangrijk gedeelte van de dag met elkaar door. Ze kennen elkaar van het trainen in
de sportschool en als celgenoten in 2006 in de koepel te Haarlem. Verdachte weet van het probleem
dat [medeverdachte] heeft met de broers [slachtoffers] . Op 24 oktober 2012 is het laatste telefonisch
contact tussen [medeverdachte] en verdachte om 23.22 uur. Ze zijn dan nog in Amsterdam. Nadat
[slachtoffer 1] om 23.45 uur telefonisch contact heeft gehad met [medeverdachte] (…), rijden
[medeverdachte] en verdachte in een Opel Signum van Amsterdam naar het [B] aan [a-straat] in
[plaats] voor een ontmoeting met [slachtoffer 2] .
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[medeverdachte] en verdachte arriveren op 25 oktober 2012, iets na middernacht in de shop van het
[B] . Op de camerabeelden van het pompstation is te zien dat [medeverdachte] binnen blijft wachten.
Verdachte loopt een paar keer van binnen naar buiten en gaat de auto wassen. Zichtbaar is dat hij
een tasje op de linkerheup draagt.

De broers [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] rijden met tenminste twee auto's naar het [B] .

[slachtoffer 1] wacht in zijn witte Fiat 500 op een industrieterrein in de buurt van het pompstation,
zoals hij ter zitting van het hof heeft verklaard. Er zitten nog anderen bij hem in de auto, maar hun
namen heeft hij niet willen noemen.

[slachtoffer 2] rijdt in een VW Jetta. Hij komt om 00.15 uur de shop van het pompstation binnen. De
VW Jetta blijft op dezelfde plaats voor de ingang van de shop staan met de lichten aan tot het vertrek
om 00.24 uur.

Op de camerabeelden in de shop is te zien dat [slachtoffer 2] afwerend reageert op toenaderingen
van [medeverdachte] (…). Er is ruzie tussen de twee en er wordt geduwd (…). Verdachte bemoeit zich
niet met deze ontmoeting, die ongeveer 8 minuten duurt.

Om 00.24 uur stapt [slachtoffer 2] aan de passagierszijde in de VW Jetta en vertrekt. Deze auto valt
op door een fellere kentekenverlichting aan de linkerzijde (achteruitrijcamera) en wordt direct gevolgd
door een grijskleurige Mitsubishi Lancer (…).

Om 00.26 uur rijdt de Opel Signum weg met verdachte als bestuurder en met [medeverdachte] als
passagier (…), direct gevolgd door een Renault Megane en een VW Polo (…). Ze rijden de [b-straat ]
op en slaan linksaf naar [a-straat] . Ze doen over de rit naar de [wijk 1] 11 minuten, waar normaal 8
minuten voor staat. Volgens de verklaring van verdachte is [medeverdachte] onderweg nog bij een
café uitgestapt, maar die ontkent dat.

Om 00.31 uur belt [slachtoffer 1] naar [medeverdachte] (…). [slachtoffer 1] heeft verklaard dat hij wist
dat de andere partij wapens had en een kogelwerend vest.

[slachtoffer 2] smst naar zijn goede vriend [betrokkene 2] om 00.32 uur: “Bid voor me, ik hou van je
broer."

Kort hierna vinden er in de nacht van 25 oktober 2012 in Almere drie schietincidenten

plaats, hierna ook kort aangeduid met Plaats Delict (PD) 1, 2 en 3.

De Opel Signum met verdachte als bestuurder en [medeverdachte] als passagier parkeert om

ongeveer 00.37 uur in de [c-straat] op de hoek met de [d-straat ] , vlakbij een doorgang naar de
woning van de moeder van [medeverdachte] aan het [f-straat 1] . De Fiat 500 met [slachtoffer 1] als
bestuurder stopt in de [c-straat] naast de passagierskant van de Opel Signum.

Vervolgens rijdt [slachtoffer 1] met de Fiat achteruit en gaat achter de Opel staan.

Getuige [getuige 3] , wonende in de [c-straat] , heeft verklaard dat ze een auto hoorde stoppen voor
haar deur. Ze kijkt uit het zolderraam en ziet een man met zwarte kleding uit een kleine witte auto
stappen, Hij pakt een pistool en schiet met de arm naar voren (verklaring bij de RC) meerdere malen in
de richting van de hoek [c-straat] / [d-straat ] . De donkergrijze auto (Opel Signum) rijdt hard weg de
[d-straat ] in richting de [e-straat] . De schutter loopt terug naar zijn auto.

PD1 hoek [c-straat] en [d-straat ]

418



Getuige [getuige 4] (…) ziet de Opel voorbijrijden en rechtsaf slaan de [e-straat] op

naar de kruising met de [c-straat] .

Getuige [getuige 1] en [getuige 2] horen deze eerste schoten en zien dan vervolgens het tweede
schietincident op PD 2.

Om 00.39 uur komt de eerste melding over het schieten binnen bij de politie, net na het eerste
schietincident (…).

Op de hoek van de [c-straat] en de [d-straat ] vindt de politie later 7 hulzen.

Uit het voorgaande vloeit voort dat de Opel door de [d-straat ] is weggereden en dat

[slachtoffer 1] in zijn Fiat is gekeerd en door de [c-straat] is teruggereden naar de [e-straat] .

Van de camerabeelden van het Shell-pompstation in de buurt van PD2 is een beschrijving gegeven
met de beweging van auto's. Daaruit kan worden afgeleid dat om ongeveer 00.39 uur de Opel Signum
en de Fiat 500 ongeveer 10 seconden stilstaan bij de kruising. De Fiat staat aan het eind van de [c-
straat] met de neus richting de [e-straat] en de Opel staat daar haaks op aan de [e-straat] bij een
lantaarnpaal met de neus richting het Shell-pompstation.

Getuige [getuige 1] en [getuige 2] zien eerst de Fiat en de VW Jetta naast elkaar staan op de

[c-straat] . Ze horen schoten en zien de VW Jetta hard achteruit rijden. Na het schieten rijdt de VW
Jetta weer naast de Fiat. Daarna rijden de beide auto's achter elkaar hard weg richting de Shell en de
[wijk 1] , de VW Jetta voorop (…).

De getuige [getuige 3] ziet dezelfde man als de eerste schutter (PD 1) met één been uit de witte auto
staan. Het portier is open. Ze hoort meerdere schoten door elkaar. (…)

Op PD 2 worden, vlakbij de plaats waar de Fiat 500 heeft gestaan, 5 hulzen gevonden, een
verwrongen kogelmantel met loden kogelkop en een wieldop Fiat 500 met schotinslag (...). Bij nader
onderzoek blijken deze hulzen met hetzelfde wapen te zijn afgeschoten als de 7 hulzen op PD 1.

De Opel Signum blijkt schotbeschadigingen te hebben aan de passagierszijde: haaks op de bovenkant
van het voorportier, op het achterwiel, schuin midden op het voorportier en (waarschijnlijk als ricochet)
schuin op de onderstijl en het voorwiel.

Voorts is er een inslag op de gevel van New York Pizza gevonden (in een rechte lijn met de plaats van
de Fiat 500 via de plaats van de Opel Signum, op ongeveer 1.20 m. hoog) en zijn bloedsporen van de
inzittende [medeverdachte] gevonden, onder meer op de kofferdeksel van de Opel Signum.

Voor het schieten in de tegenovergestelde richting, vanuit de Opel Signum naar de Fiat 500 zijn de
volgende bewijzen:

- een inschot in de motorkap van de Fiat 500 (door een vervanging van het rechter portier konden
mogelijke beschadigingen daar niet meer worden getraceerd);

- een schampschot en een inschot op een boom in één lijn van de [e-straat] (lantaarnpaal) naar de [c-
straat] (plaats Fiat);

- kruitsporen in de Opel Signum en schiethanden van verdachte, die wijzen op een betrokkenheid bij
een schietincident;

PD2 hoek [e-straat] en [c-straat]
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- in totaal 9 gevonden hulzen in en bij de Opel Signum, zeer waarschijnlijk afgeschoten met het Steyr-
wapen, één van de drie aangetroffen vuurwapens;

- een deel van de 9 hulzen en de drie vuurwapens zijn vlakbij de Opel Signum gevonden in een tasje
met DNA-sporen van [medeverdachte] en verdachte;

- DNA-sporen in de kolf van het Steyr-wapen matchen met verdachte en een bloedspoor aan de
onderzijde met [medeverdachte] .

Uit de camerabeelden van het Shell-pompstation blijkt dat eerst de Opel Signum wegrijdt van PD 2, 11
sec. later de VW Jetta en 5 sec. later de Fiat 500, deze laatste met lekke band en een benzinelek.

De Opel Signum is op de rotonde uit de bocht gevlogen en iets verder gestrand met twee lekke
banden en een kapot wiel. Verdachte is eerst bellend naast de auto gezien en later is hij daar
aangehouden.

In de Opel Signum is in het opbergvak achter de bestuurdersstoel een tas gevonden met 3
geprepareerde tie-wraps. Voorts zijn gevonden in deze auto onder de voorstoelen 2 hulzen, een
bloedspoor op het kofferdeksel. één huls naast de auto bij het bestuurdersportier en één huls in de
groenstrook bij de auto.

Op het talud bij de Opel Signum, waar [medeverdachte] en verdachte naartoe zijn gelopen, zijn een
kogelwerend vest en een tasje door de politie gevonden. In dit tasje van verdachte werden drie
vuurwapens aangetroffen:

- een semi-automatisch werkend pistool van het merk Sundance Industries, model Laser 25. kaliber
6.35 mm Browning, voorzien van serienummer […] ;

- een (niet werkend) pistool met de uiterlijke kenmerken van een semi-automatisch alarmpistool van
het merk BBM, model 315 AUTO, waarbij de loop is vervangen, zodat het wapen geschikt is gemaakt
voor het verschieten van scherpe patronen van het kaliber 6.35 mm Browning:

- een semi-automatisch werkend pistool van het merk Steyr, model S9, kaliber 9 mm parabellum (…).

Op het talud is één schot in de lucht afgeschoten (met de Sundance). De getuige ziet de schutter (
[medeverdachte] ) wegvluchten (…).

Op grond van forensisch onderzoek is komen vast te staan dat de hulzen die in en bij (onder meer in
voornoemd tasje) de Opel Signum zijn aangetroffen alle zeven goed kunnen zijn verschoten met
voornoemd pistool van het merk Steyr en dat nagenoeg kan worden uitgesloten dat ze met een ander
vuurwapen zijn verschoten.

Ten tijde van deze gebeurtenissen waren verdachte en [medeverdachte] respectievelijk bestuurder en
bijrijder van de Opel Signum en was [slachtoffer 1] bestuurder van de Fiat 500.

[medeverdachte] heeft verklaard dat hij op 24 oktober 2012 twee vuurwapens, beide van kaliber 6.35
mm, van huis heeft meegenomen en dat hij die wapens gedurende de gehele dag onder handbereik
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heeft gehad. Deze wapens droeg hij op 25 oktober 2102 (BFK: 2012) rond 00:30 uur nog steeds bij
zich. Direct nadat [medeverdachte] en verdachte, zittend in de Opel Signum van verdachte, op de
hoek van de [c-straat] en de [d-straat ] in Almere door [slachtoffer 1] waren beschoten, zijn zij in de
Opel weggereden. Eenmaal op de [e-straat] zagen [medeverdachte] en verdachte de auto van
[slachtoffer 1] bij de kruising met de [c-straat] staan. Verdachte bracht de Opel tot stilstand.
[medeverdachte] zou toen naar eigen zeggen hebben willen schieten met zijn zwarte pistool met
geluiddemper, maar dit wapen weigerde dienst. Volgens [medeverdachte] werd er vervolgens vanuit
de auto (waarin hij alleen met verdachte zat) in de richting van de auto met [slachtoffer 1] geschoten.
Hij deed dat niet zelf en over het wapen waarmee dat gebeurde en over wie dat wapen hanteerde wil
[medeverdachte] niet verklaren.

Vast staat dat de Fiat 500c meerdere keren is getroffen door kogels. Uit onderzoek is

gebleken dat in de motorkap een kogel is ingeslagen, terwijl in de onmiddellijke nabijheid van de
plaats waar deze auto op de kruising van de [c-straat] met de [e-straat] heeft stilgestaan een
wieldop is aangetroffen die ook door een kogel is geraakt. Daarnaast staat vast dat op deze kruising
van PD 2, gezien vanaf de plaats waar de Opel Signum heeft stilgestaan, in één lijn via de plaats waar
de Fiat 500 heeft stilgestaan een kogel is ingeslagen in de stam van een boom. Het hof neemt aan dat
ook deze kogel is afgevuurd vanuit de Opel Signum op de Fiat 500.

Bij verdachte werden kort na zijn aanhouding op 25 oktober 2012 zogenaamde schiethanden
afgenomen (…). Door het Nederlands Forensisch Instituut te Den Haag is in de bemonsteringen van de
rechter- en linkerhand respectievelijk 155 en 30 categorie A deeltjes aangetroffen. Deze categorie A
deeltjes hebben een elementsamenstelling die karakteristiek is voor schotrestdeeltjes.

Onderzoek door het NFI, weergegeven in een rapport d.d. 10 januari 2013, heeft uitgewezen dat DNA
van verdachte is aangetroffen aan de binnenzijde van de kolf en op de randen van de patroonhouder
van het Steyr 9 mm pistool, welk pistool is aangetroffen in het tasje waarin eveneens het Sundance
Industries pistool en het omgebouwde BBM pistool, beide 6.35 mm, werden aangetroffen. De sporen
van verdachte op het Steyr-wapen passen bij het gebruik van dit wapen, bijvoorbeeld bij het Iaden.

Het met het DNA van [medeverdachte] matchende bloedspoor aan de onderzijde van hetzelfde wapen
wijst niet direct op een schiethandeling, maar het bevestigt wel dat ook hij dit wapen in handen heeft
gehad.

Gelet op het voorgaande, kan worden aangenomen dat in ieder geval verdachte op 25

oktober 2012 op PD 2 vanuit de Opel Signum heeft geschoten in de richting van de Fiat 500 en
[slachtoffer 1] .

Het hof concludeert voorts op grond van de hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden dat
verdachte en [medeverdachte] in de Opel Signum, kort na de eerste confrontatie met [slachtoffer 1]
op PD 1, op PD 2 een nieuwe confrontatie met [slachtoffer 1] hebben opgezocht of op zijn minst niet
uit de weg zijn gegaan. In het bijzonder is daarbij van belang dat zij, met drie vuurwapens en een
kogelwerend vest in hun bezit, hun auto op betrekkelijk korte afstand van de Fiat 500 met [slachtoffer
1] hebben stilgezet, dat vanuit de voertuigen vrij zicht was op het andere voertuig en dat daarna over
en weer is geschoten.

Het hof concludeert op grond van al deze feiten en omstandigheden, zoals hiervoor vastgesteld, dat
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er sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen

verdachte en [medeverdachte] bij het schieten op [slachtoffer 1] in de zin van medeplegen. Onder de
gegeven omstandigheden is het immers slechts toeval dat het wapen van [medeverdachte] niet en
het wapen van verdachte wel goed functioneerde. Hun gezamenlijke opzet was gericht op dit schieten
op PD 2, waarbij op zijn minst een aantal kogels op een zodanige plaats en hoogte terecht zijn
gekomen, dat het slechts aan toeval te danken is dat de inzittende van de Fiat 500 niet dodelijk door
die kogels is getroffen. Dat daarmee de aanmerkelijke kans heeft bestaan dat [slachtoffer 1] fataal
letsel zou oplopen behoeft geen betoog. Verdachte heeft door zo met zijn medeverdachte
[medeverdachte] te handelen op zijn minst willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat
[slachtoffer 1] door hun schoten gedood zou worden.

Daar komt nog bij dat de houding van verdachte direct na de schietincidenten niet past bij de rol die
hij volgens zijn eigen verklaring zou hebben gespeeld. Ook op de terechtzitting van het hof heeft hij
verklaard slachtoffer te zijn van het hele gebeuren op 25 oktober 2012. Hij zou daar alleen door
toeval aanwezig zijn geweest, zich er niet aan hebben kunnen onttrekken en van de aanwezigheid
van vuurwapens niet op de hoogte zijn geweest.

Deze gestelde slachtofferrol past naar het oordeel van het hof niet bij de wijze waarop

verdachte op de komst van de politie reageerde, toen die hem aanspraken kort nadat

verdachte met zijn auto was gestrand. In plaats van zich bekend te maken als getuige en/of
slachtoffer van verschillende schietincidenten, zei de verdachte alleen tegen de agenten dat hij een
lekke band had. Daarvoor had hij volgens zijn eigen verklaring bij het hof de kogelgaten in de voorruit
van de Opel Signum met een soort karatetrap onherkenbaar gemaakt. Hij liet daarop de politie ook
weer vertrekken. (…)’

8. Het hof heeft het beroep op noodweer als volgt samengevat en verworpen:

‘Namens verdachte heeft de raadsman aangevoerd dat in het geval het hof tot een
bewezenverklaring van feit 1 komt, verdachte moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging omdat
hij heeft gehandeld uit noodweer. Ter onderbouwing daarvan heeft de raadsman aangevoerd dat op
de kruising van de [c-straat] en de [e-straat] de Fiat 500 en de Volkswagen Jetta de Opel Signum van
verdachte stonden op te wachten en dat het voor de hand ligt dat vanuit deze auto’s als eerste is
geschoten. [slachtoffer 1] stapte immers uit zijn auto om te schieten. Dat zou hij niet hebben gedaan
wanneer er eerst op hem zou zijn geschoten. Verder was er voor verdachte en [medeverdachte] niet
een andere optie, omdat noch achteruitrijden noch vooruit wegrijden ertoe zou leiden dat zij zich aan
een aanval konden onttrekken.

De raadsman heeft voorts aangevoerd dat ook in het geval dat niet kan worden vastgesteld wie als
eerste heeft geschoten, een beroep op noodweer moet slagen.

Het hof verwerpt dit verweer op grond van de volgende overwegingen.

Hiervoor is vastgesteld dat verdachte en [medeverdachte] in de Opel Signum, kort na de eerste
confrontatie met [slachtoffer 1] op PD 1, op PD 2 een nieuwe confrontatie met [slachtoffer 1] hebben
opgezocht of op zijn minst niet uit de weg zijn gegaan en dat zij, met drie vuurwapens en een
kogelwerend vest in hun bezit, hun auto op betrekkelijk korte afstand van de Fiat 500 met [slachtoffer
1] hebben stilgezet, dat vanuit de voertuigen vrij zicht was op het andere voertuig en dat daarna over
en weer is geschoten.

Een van de getuigen heeft verklaard dat hij de Fiat 500 en de Volkswagen Jetta enkele

seconden op PD 2 naast elkaar zag stilstaan, dat hij de Volkswagen slingerend naar achteren zag
rijden terwijl hij tegelijkertijd schoten hoorde. Ook dat wijst niet op een verdedigende actie van de
zijde van verdachte en [medeverdachte] .

Verdachte heeft bovendien ontkend te hebben geschoten of het schieten te hebben willen
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medeplegen. Er komt hem onder de gegeven omstandigheden geen beroep op noodweer toe en het
hof verwerpt het verweer.

Verdachte is strafbaar aangezien ook overigens geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk
geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.’

9. De steller van het middel keert zich tegen de verwerping van het beroep op noodweer, omdat ‘s
hofs oordeel dat de verdachte en zijn medeverdachte ‘de confrontatie hebben opgezocht, dan wel in
elk geval niet uit de weg zijn gegaan’, niet zonder meer begrijpelijk zou zijn. Daartoe voert de steller
van het middel aan dat uit de bewijsvoering van het hof het beeld naar voren komt van een verdachte
die voorafgaand aan de gebeurtenissen op ‘PD 2’ een confrontatie zoveel mogelijk uit de weg is
gegaan. Hij wijst erop dat de verdachte zich eerder op de avond, rond middernacht, niet heeft
bemoeid met de acht minuten durende ontmoeting tussen medeverdachte [medeverdachte] en
[slachtoffer 2] bij een pompstation en vervolgens ongeveer een kwartier later op ‘PD 1’ is weggereden
nadat [slachtoffer 1] aldaar het vuur op de Opel Signum had geopend (waarin de verdachte en zijn
medeverdachte [medeverdachte] zich bevonden). En dat niet blijkt dat de betrokkenen ‘hebben
afgesproken om het tot een nieuwe confrontatie te laten komen’. Gelet op het feit dat de verdachte en
de medeverdachte in paniek wegvluchtten van PD 1 en zij [slachtoffer 1] nagenoeg direct daarna
wederom treffen ‘kan ervan worden uitgegaan dat de patstelling niet is geënsceneerd’. Verder zou uit
de bewijsvoering niet volgen dat het achteruit rijden van de VW Jetta wijst op een door de verdachte
‘opgezochte confrontatie’, en dat zou evenmin volgen uit de omstandigheid dat de verdachte en de
medeverdachte ‘met drie vuurwapens en een kogelwerend vest in hun bezit, hun auto op betrekkelijk
korte afstand van de Fiat 500 met [slachtoffer 1] hebben stilgezet, dat vanuit de voertuigen vrij zicht
was op het andere voertuig en dat daarna over en weer is geschoten’.

10. In het overzichtsarrest HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316 m.nt. Rozemond
heeft Uw Raad onder het kopje ‘Culpa in causa’ overwogen (met weglating van voetnoten):

‘3.7.1. Gedragingen van de verdachte die aan de wederrechtelijke aanranding door het latere
slachtoffer zijn voorafgegaan, kunnen in de weg staan aan het slagen van een beroep op noodweer
of noodweerexces, maar slechts onder bijzondere omstandigheden. Van zulke bijzondere
omstandigheden kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de verdachte de aanval heeft uitgelokt door
provocatie van het latere slachtoffer en hij aldus uit was op een confrontatie, of wanneer hij willens en
wetens de confrontatie met het slachtoffer heeft gezocht en een gewelddadige reactie van het
slachtoffer heeft uitgelokt. De enkele omstandigheid dat een verdachte zich willens en wetens in een
situatie heeft begeven waarin een agressieve reactie van het latere slachtoffer te verwachten viel of
dat een verdachte zich in verband met een mogelijke aanval van het slachtoffer als
voorzorgsmaatregel van een illegaal vuurwapen had voorzien, is daartoe evenwel onvoldoende.’

11. ’ ’s Hofs vaststelling dat de verdachte en de medeverdachte ‘een nieuwe confrontatie met
[slachtoffer 1] hebben opgezocht of op zijn minst niet uit de weg zijn gegaan’ kan aldus worden
gelezen dat het hof van oordeel is dat het beroep op noodweer op deze grond dient te worden
afgewezen.

12. ’ Het hof baseert zijn oordeel dat de verdachte en [medeverdachte] een nieuwe confrontatie
hebben opgezocht of op zijn minst niet uit de weg zijn gegaan op hetgeen ‘(h)iervoor is vastgesteld’.
Uit de bewijsoverweging volgt (kort gezegd) dat er (eerder) een conflict is ontstaan tussen enerzijds
[medeverdachte] en anderzijds de broers [slachtoffers] , en dat [slachtoffer 1] drie dagen voor de
schietpartij flink is toegetakeld door [medeverdachte] . In de daaropvolgende dagen is er veelvuldig
telefonisch contact tussen [slachtoffer 2] en [medeverdachte] en tussen de verdachte en
[medeverdachte] . Op de bewuste avond rijden de verdachte en [medeverdachte] van Amsterdam
naar Almere voor een ontmoeting met [slachtoffer 2] . Bij een ontmoeting in de shop van een
tankstation is er ruzie tussen [slachtoffer 2] en [medeverdachte] en wordt er geduwd. De verdachte
en [medeverdachte] rijden weg en parkeren kort daarna in de [c-straat] op de hoek met de [d-straat ]
. Daar wordt op hun (auto) geschoten door [slachtoffer 1] . De verdachte en [medeverdachte] rijden
door de [d-straat ] weg richting de [e-straat] . Even later vindt op de kruising tussen de [e-straat] en
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de [c-straat] de tweede schietpartij plaats, waarbij de verdachte op [slachtoffer 1] heeft geschoten.
Het hof stelt vast dat de verdachte en de medeverdachte drie vuurwapens en een kogelwerend vest
in hun bezit hadden.

13. ’ In de hiervoor geciteerde overweging van Uw Raad worden twee situaties benoemd waarin het
uit zijn op een confrontatie in de weg kan staan aan het slagen van een beroep op noodweer of
noodweerexces. De eerste betreft de situatie waarin de verdachte de aanval heeft uitgelokt door
provocatie van het latere slachtoffer. Daarvan blijkt in casu naar het mij voorkomt zonder nadere
motivering uit de vastgestelde feiten onvoldoende. De enkele omstandigheid dat de verdachte en
[medeverdachte] gewapend van Amsterdam naar Almere zijn gereden, impliceert nog geen provocatie.
Omtrent het verloop van de ruzie tussen [medeverdachte] en [slachtoffer 2] bij het tankstation heeft
het hof in zijn overwegingen geen nadere vaststellingen gedaan.1 De tweede situatie betreft het
willens en wetens de confrontatie met het slachtoffer zoeken en een gewelddadige reactie van het
latere slachtoffer uitlokken. Ook omtrent dat ‘uitlokken’ heeft het hof niet expliciet iets vastgesteld. Uit
de formulering die Uw Raad kiest, blijkt dat de vaststelling van culpa in causa niet strikt wordt
gebonden aan het zoeken van de confrontatie in samenhang met de vaststelling van (provocatie of)
uitlokking. Uw Raad spreekt van ‘bijzondere omstandigheden’ waarvan ‘bijvoorbeeld sprake’ kan zijn
in deze beide situaties. Met Rozemond neem ik evenwel aan dat Uw Raad met de gekozen formulering
tot uitdrukking heeft willen brengen dat een element van uitlokking in deze context (in beginsel)
essentieel is.2

14. Ik keer terug naar het middel. Aan de begrijpelijkheid van ’s hofs vaststelling dat de verdachte en
[medeverdachte] een nieuwe confrontatie met [slachtoffer 1] ‘hebben opgezocht of op zijn minst niet
uit de weg zijn gegaan’ doet naar het mij voorkomt, anders dan de steller van het middel meent, niet
af dat de verdachte zich eerder op de avond niet met de ruzie tussen [medeverdachte] en [slachtoffer
2] heeft bemoeid, dat de verdachte en de medeverdachte van PD 1 zijn weggereden, en dat niet blijkt
dat de volgende ‘patstelling is geënsceneerd’. Wel is van belang dat het hof, op de keper beschouwd,
slechts heeft vastgesteld dat de verdachte en de medeverdachte na de eerste confrontatie een
nieuwe confrontatie niet uit de weg zijn gegaan. Uit de eerder geciteerde overweging in het
overzichtsarrest kan worden afgeleid dat gedragingen van de verdachte die aan de wederrechtelijke
aanranding door het latere slachtoffer zijn voorafgegaan eerst aan het slagen van een beroep op
noodweer of noodweerexces in de weg staan als de verdachte uit was op een confrontatie of de
confrontatie met het slachtoffer willens en wetens heeft gezocht.

15. De steller van het middel klaagt er in de toelichting niet expliciet over dat het hof geen provocatie
of uitlokking door de verdachte en/of de medeverdachte heeft vastgesteld. Dat brengt naar het mij
voorkomt evenwel niet mee dat daaraan voorbij kan worden gegaan. De steller voert immers wel aan
dat en waarom het oordeel van het hof dat de verdachte (en zijn medeverdachte) de confrontatie
hebben opgezocht ‘niet evident’ dan wel ‘onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd’ is. Zo bezien houdt de
klacht in dat voor zover het hof ‘culpa in causa’ heeft vastgesteld die aan het slagen van een beroep
op noodweer in de weg staat, deze vaststelling op onvoldoende begrijpelijke gronden berust. Naar
het mij voorkomt heeft de steller van het middel in zoverre het gelijk aan zijn zijde. In het gedrag van
de verdachte en de medeverdachte, (ook) voorafgaand aan de eerste confrontatie, zijn elementen
aan te wijzen die (in samenhang beschouwd) provocatieve aspecten hebben; mede in het licht van de
omstandigheid dat het hof slechts heeft vastgesteld dat de verdachte en medeverdachte kort na de
eerste confrontatie een nieuwe confrontatie niet uit de weg zijn gegaan voert het naar het mij
voorkomt te ver de gedragingen van beiden in cassatie aldus te duiden.

16. Uit het vervolg van ‘s hofs overweging volgt evenwel dat deze ook anders gelezen kan worden.
Het hof wijst erop dat een getuige heeft verklaard ‘dat hij de Volkswagen slingerend naar achteren
zag rijden terwijl hij tegelijkertijd schoten hoorde’. Het hof concludeert dat ook dat niet wijst ‘op een
verdedigende actie van de zijde van verdachte en [medeverdachte] ’. Daarmee plaatst het hof de
overweging inzake het opzoeken of althans niet uit de weg gaan van een nieuwe confrontatie in een
ander perspectief. De overweging kan ook zo worden begrepen, dat het hof de gedragingen van de
verdachte niet als een verdediging tegen een aanranding heeft gezien (maar als een aanvallende
gedraging).
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17. Uw Raad heeft in HR 8 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4788, NJ 2010/339 overwogen:

‘2.5. Bij de beoordeling van de middelen moet het volgende worden vooropgesteld. Blijkens de
wettelijke omschrijving van noodweer gaat het bij deze strafuitsluitingsgrond om de "verdediging" van
bepaalde rechtsgoederen tegen een (wederrechtelijke) aanranding. Dit betekent dat een beroep op
noodweer niet kan worden aanvaard ingeval de gedraging van degene die zich op deze exceptie
beroept, noch op grond van diens bedoeling noch op grond van de uiterlijke verschijningsvorm van de
gedraging kan worden aangemerkt als verdedigend, maar - naar de kern bezien - als aanvallend,
bijvoorbeeld gericht op een confrontatie of deelneming aan een gevecht (vgl. HR 10 februari 1987, NJ
1987, 950 en HR 16 november 2004, LJN AR2443, NJ 2007, 467). In zo een geval kan ook een beroep
op noodweerexces of op putatief noodweer niet slagen.’

18. Deze overweging is herhaald in HR 26 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:108, NJ 2016/154 m.nt.
Rozemond. Daarin had het hof aannemelijk geacht dat de verdachte in een portiek met een
ploertendoder was mishandeld. Nadien hadden omstanders tot twee keer toe de verdachte naar de
openbare weg teruggedrongen teneinde te voorkomen dat hij de confrontatie kon zoeken met het
latere slachtoffer. De verdachte ging vervolgens – ongehinderd – een opslagruimte binnen en kwam
naar buiten met een vuurwapen. Daarmee schoot hij eerst in de lucht, vervolgens liep hij naar het
slachtoffer toe en trof hem dodelijk.

19. Van een schietpartij waarbij van beide kanten is geschoten was sprake in HR 27 januari 2015,
ECLI:NL:HR:2015:119 (art. 81 RO). Blijkens de conclusie van A-G Bleichrodt heeft het hof vastgesteld
dat de medeverdachte, een derde (beiden bewapend) en het latere slachtoffer uit een portiek van
een flat naar buiten zijn gelopen, dat de verdachte met een doorgeladen wapen uit zijn auto stapte,
dat op enig moment de verdachte tegenover de drie personen stond, iets heeft geroepen waarin
tweemaal het woord ‘liggen’ voorkwam en ten minste éénmaal in de richting van de drie personen
heeft geschoten, dat de medeverdachte ten minste eenmaal in de richting van de verdachte heeft
geschoten en dat het slachtoffer door een kogel afkomstig uit het wapen van de verdachte om het
leven is gekomen. Het hof oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat de verdachte ‘heeft
geschoten omdat op hem werd geschoten’.3

20. Ook in HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316 m.nt. Rozemond (het
overzichtsarrest) heeft Uw Raad naar deze rechtsregel verwezen:

‘3.3. Een beroep op noodweer kan niet worden aanvaard ingeval de gedraging van degene die zich op
deze exceptie beroept, noch op grond van diens bedoeling, noch op grond van de uiterlijke
verschijningsvorm van zijn gedraging kan worden aangemerkt als "verdediging", maar - naar de kern
bezien - als aanvallend moet worden gezien, bijvoorbeeld gericht op een confrontatie of deelneming
aan een gevecht.’

21. Op dit element in de rechtspraak van Uw Raad is in 2015 kritiek geuit door Jansen.4 Jansen ziet
geen toegevoegde waarde in het stellen van de voorwaarde van verdedigingswil. Daartoe stelt hij
onder meer dat in ‘zaken waarin de Hoge Raad gewicht toekende aan de intentie van de verdachte
(..) het verweer ook op andere gronden had kunnen worden afgedaan (bijvoorbeeld culpa in causa of
het ontbreken van wederrechtelijke aanranding)’. Mij komt het voor dat deze eis wel toegevoegde
waarde heeft.5 Of het latere slachtoffer is geprovoceerd en/of uitgelokt is vooral van belang als de
verdachte zich heeft verdedigd tegen een aanranding. Als niet van provocatie en/of uitlokking sprake
is, kan een beroep op noodweer en noodweerexces onder omstandigheden worden verworpen als
van verdediging en verdedigingswil geen sprake is. Ook Rozemond is kritisch, in zijn noot onder NJ
2016/154. Die kritiek richt zich vooral op de – mogelijkheden tot – vaststelling in concreto dat de
gedraging van de verdachte aanvallend van aard is.6

22. De steller van het middel bekritiseert ’s hofs overwegingen in zoverre het uit het achteruit rijden
van de Volkswagen terwijl schoten worden gelost, afleidt dat geen sprake is van een verdedigende
actie van de zijde van de verdachte en [medeverdachte] . Er zou, zo begrijp ik de steller, nog steeds
sprake kunnen zijn van een situatie waarin de verdachte zichzelf en [medeverdachte] ‘tegen het
schieten door [slachtoffer 1] heeft moeten beschermen’. Voor zover ik zie wordt in de bewijsmiddelen
en in ’s hofs overwegingen inderdaad niet uitgesloten dat tijdens en na het achteruit rijden door de
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Volkswagen geschoten wordt door [slachtoffer 1] . Zo bezien kan naar het mij voorkomt uit de enkele
omstandigheid dat de Volkswagen (met daarin [slachtoffer 2] ) achteruit rijdt, niet worden afgeleid dat
van ‘verdediging’ geen sprake is.

23. Het hof heeft evenwel overwogen dat ‘(o)ok’ deze omstandigheid niet wijst op een verdedigende
actie. Het hof ziet daarvoor blijkbaar ook aanwijzingen in wat het eerder heeft vastgesteld. Uit de
opbouw van ’s hofs overweging volgt dat het kennelijk in het bijzonder gewicht heeft gehecht aan de
vaststelling dat de verdachte en [medeverdachte] kort na de eerste confrontatie ‘een nieuwe
confrontatie met [slachtoffer 1] hebben opgezocht of op zijn minst niet uit de weg zijn gegaan en dat
zij, met drie vuurwapens en een kogelwerend vest in hun bezit, hun auto op betrekkelijk korte afstand
van de Fiat 500 met [slachtoffer 1] hebben stilgezet, dat vanuit de voertuigen vrij zicht was op het
andere voertuig en dat daarna over en weer is geschoten.’ Kan die overweging het oordeel dragen
dat de gedragingen van de verdachte (en de medeverdachte) op grond van hun uiterlijke
verschijningsvorm niet kunnen worden aangemerkt als verdediging maar als aanvallend moeten
worden gezien, bijvoorbeeld gericht op een confrontatie of deelneming aan een gevecht?

24. De enkele omstandigheid dat de verdachte en de medeverdachte drie vuurwapens en een
kogelwerend vest hebben meegenomen toen zij van Amsterdam naar Almere reden kan dat oordeel
naar het mij voorkomt niet dragen. Dat kan ook een maatregel zijn die de verdachte en de
medeverdachte hebben getroffen voor het geval zij verzeild zouden raken in een door hen niet
gezochte maar wel voor mogelijk gehouden confrontatie. Dat Uw Raad uit het enkele meenemen van
wapens geen aanvallende bedoeling afleidt, volgt naar het mij voorkomt uit de overweging die Uw
Raad in het overzichtsarrest aan culpa in causa wijdt. De enkele omstandigheid dat een verdachte zich
in verband met een mogelijke aanval van het slachtoffer als voorzorgsmaatregel van een illegaal
vuurwapen heeft voorzien, brengt niet mee dat een beroep op noodweer vanwege culpa in causa
geen kans van slagen heeft.7 Die overweging zou in belangrijke mate van zijn effect worden beroofd
als het latere gebruik van dat vuurwapen in beginsel als aanvallend van karakter wordt gezien.

25. Wat resteert is de door het hof vastgestelde omstandigheid dat de verdachte en de
medeverdachte hun auto op betrekkelijk korte afstand van de Fiat 500 met [slachtoffer 1] hebben
stilgezet, dat vanuit dat voertuig vrij zicht was op het andere voertuig en dat daarna over en weer is
geschoten. De steller van het middel klaagt dat deze vaststelling door het hof wordt ‘weersproken
door objectief bewijs, het door het Hof voor het bewijs gebezigde proces-verbaal van relaas naar
aanleiding van het bekijken van camerabeelden.’ Daaruit zou blijken dat de verdachte al voor de
kruising stilstond toen de broers [slachtoffers] kwamen aanrijden.

26. Bewijsmiddel 19 behelst een weergave van camerabeelden van de Shell [e-straat] te Almere en
luidt, voor zover van belang:

‘Op de beelden van de Shell [e-straat] te Almere verschijnen er op 25 oktober 2012 om 00:38:56:203
uur koplampen van, naar later blijkt, de Opel Signum in beeld die op de [e-straat] komt aanrijden
vanuit de richting [d-straat ] . De Opel stopt net voor de kruising [c-straat] / [e-straat] , nabij de
lantaarnpaal. Om 00:39:06:562 uur komt de Fiat aanrijden vanuit de [c-straat] richting [e-straat] . De
Fiat stopt net voor de kruising op de plaats waar de wieldop van de Fiat 500 en de hulzen zijn
aangetroffen. De Opel rijdt om 00:39:25:437 uur weg in de richting van de [wijk 1] . Om 00:39:36:593
uur gevolgd door de Volkswagen Jetta. Om 00:39:37:671 uur gevolgd door de Fiat 500.’

27. Deze weergave van de camerabeelden lijkt op het eerste gezicht inderdaad op gespannen voet te
staan met de vaststellingen van het hof. De volgorde waarin het aan komen rijden en stoppen van
beide auto’s beschreven wordt en de tijdstippen die daarbij genoemd worden in combinatie met de
snelheid waarmee auto’s plegen te rijden leiden al snel tot de gedachte dat de Opel eerder stil stond
dan de Fiat. Bewijsmiddel 1 vormt echter wel een ondersteuning van de vaststelling van het hof.
Blijkens dat bewijsmiddel heeft de verdachte tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep
verklaard: ‘Ik ben, toen er op ons werd geschoten, gebukt weggereden, de [d-straat ] in. Ik had in
mijn gedachten dat ik in de richting van het Shell tankstation moest rijden, omdat daar de uitgang van
de wijk was. U houdt mij voor dat uit onderzoek blijkt dat ik daar op enig moment zeventien seconden
heb stilgestaan. Er stond daar toen een auto verdekt opgesteld en daar kwamen allemaal lichtflitsen
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vandaan. Ik was kort daarvoor beschoten en werd nu weer beschoten.’ Het hof stelt in de
bewijsoverwegingen (mogelijk mede op basis van de als bewijsmiddel 15 opgenomen verklaring van
[medeverdachte] ) vast: ‘Eenmaal op de [e-straat] zagen [medeverdachte] en verdachte de auto van
[slachtoffer 1] bij de kruising met de [c-straat] staan. Verdachte bracht de Opel tot stilstand.
[medeverdachte] zou toen naar eigen zeggen hebben willen schieten met zijn zwarte pistool met
geluiddemper, maar dit wapen weigerde dienst.’ In ieder geval bewijsmiddel 1 biedt naar het mij
voorkomt een basis voor de vaststelling van het hof dat de Fiat er al stond, en dat de Opel vervolgens
op betrekkelijk korte afstand van de Fiat is stilgezet. De raadsman lijkt daar ook van uit te zijn
gegaan.8

28. Ook als er van uit wordt gegaan dat de Fiat eerder stilstond, blijft evenwel veel onduidelijk. Zo is
niets vastgesteld omtrent de zichtbaarheid van de Fiat op het moment waarop de verdachte bij PD 2
kwam aanrijden. Dat de Fiat verdekt stond opgesteld, zoals de verdachte blijkens bewijsmiddel 1
verklaart, zou er op kunnen duiden dat de verdachte en medeverdachte [medeverdachte] de Fiat pas
op een laat moment hebben opgemerkt. Duidelijk is ook niet hoe veel seconden er verstreken zijn
tussen het stilzetten van de Fiat en het stilzetten van de Opel. Verder volgt uit bewijsmiddel 1 dat
vanuit de verdekt opgestelde auto op de verdachte en de medeverdachte is geschoten. Onduidelijk is
of, en zo ja hoe, het hof dit heeft betrokken bij de vaststelling dat niet van ‘een verdedigende actie
van de zijde van verdachte en [medeverdachte] ’ sprake zou zijn. Aldus ontbeert het bestreden arrest
op dit – niet ondergeschikte – punt nauwkeurige en consistente feitelijke vaststellingen.9

29. De onduidelijkheid omtrent de exacte gang van zaken klemt, naar het mij voorkomt, omdat het
stilzetten van de auto (wat de uiterlijke verschijningsvorm betreft) toch al anders van karakter is dan
de gedragingen die in eerdere arresten als in de kern aanvallend zijn aangemerkt.10 In die arresten is
dikwijls sprake van het met het oog op een confrontatie naar het slachtoffer toe bewegen. In de
onderhavige strafzaak heeft het hof niet vastgesteld dat de verdachte en de medeverdachte nadat zij
op PD 1 beschoten waren naar de broers [slachtoffers] hebben gezocht. Andersom lijkt dat wel het
geval te zijn geweest. [slachtoffer 1] is blijkens de bewijsoverweging in zijn auto gestapt, heeft deze
gekeerd en is door de [c-straat] teruggereden naar de [e-straat] . Naar de uiterlijke verschijningsvorm
bezien was het bewegen van de verdachte en de medeverdachte in ieder geval tot vlak voor de auto
werd stilgezet erop gericht om in de Opel de wijk te verlaten. Een element bij de vaststelling van het
aanvallende karakter van een gedraging kan ook zijn wie het eerst heeft geschoten (of gestoken, of
geslagen), al is dat niet doorslaggevend. Daaromtrent heeft het hof als gezegd niets expliciet
vastgesteld. Uit de bewijsmiddelen lijkt te volgen dat de verdachte en de medeverdachte bij PD 2 niet
het eerst hebben geschoten.11

30. Mogelijk kan het naar een stilstaande Fiat 500 toerijden en vervolgens op korte afstand daarvan
stilzetten van de Opel aan dat stilzetten een aanvallend karakter geven. Maar het voert naar het mij
voorkomt te ver om aan elk stilzetten van de Opel op een plek die op korte afstand ligt van de plek
waar de Fiat 500 stil is gezet een aanvallend karakter toe te dichten. Als de Fiat nog maar net stil is
gezet, bijvoorbeeld, ligt het anders dan wanneer hij daar al langer staat. De verdachte kan zich dan
ook op een laat moment hebben gerealiseerd dat doorrijden teneinde de wijk te verlaten te riskant
was. Dat is ook het geval als de Fiat pas laat is opgemerkt, of als de auto stil is gezet omdat vanuit de
Fiat op de Opel geschoten werd. Tegen deze achtergrond is niet alleen de volgorde waarin de auto’s
stil zijn gezet, maar ook de tijd daartussen, mogelijk ook de tijd gedurende welke de bestuurders van
beide auto’s elkaar voorafgaand aan het stilzetten konden waarnemen, van groot belang.

31. Wellicht ten overvloede kan nog worden opgemerkt dat uit de (overige) bewijsmiddelen ook niet
blijkt van een bedoeling op grond waarvan de gedragingen van de verdachte en de medeverdachte in
de kern als aanvallend moeten worden aangemerkt. Dat de medeverdachte bij het [B] [slachtoffer 2]
wil omarmen, wijst er niet op dat zij op dat moment een confrontatie zochten.12 Dat de broers
[slachtoffers] een confrontatie zochten, kan wel uit de bewijsmiddelen worden afgeleid. Uit CIE-
informatie blijkt dat [slachtoffer 2] woedend was op de medeverdachte.13 Ook een pinggesprek dat uit
een onder [slachtoffer 2] inbeslaggenomen mobiele telefoon wordt gehaald en een verklaring van de
medeverdachte wijzen in deze richting.14

32. Al met al meen ik dat de steller van het middel in zoverre het gelijk aan zijn zijde heeft, dat ‘s hofs

427



vaststelling dat de gedragingen van de verdachte en de medeverdachte niet kunnen worden
aangemerkt als verdedigend niet zonder meer begrijpelijk is.15 Ik wijs er daarbij ook nog op dat het
hof niet met zoveel woorden heeft vastgesteld dat de gedragingen van de verdachte en de
medeverdachte een aanvallend karakter hadden. Het hof heeft het stilzetten van de auto gekoppeld
aan de vaststelling dat de verdachte en [medeverdachte] een nieuwe confrontatie met [slachtoffer 1]
hebben opgezocht of op zijn minst niet uit de weg zijn gegaan. Het niet uit de weg gaan van een
confrontatie impliceert nog geen aanvallende gedraging.

33. Ten slotte klaagt het middel nog over de verwerping voor zover het hof heeft overwogen dat de
verdachte geen beroep op noodweer toekomt nu de verdachte heeft ‘ontkend te hebben geschoten of
het schieten te hebben willen medeplegen’. Dat oordeel zou zonder nadere motivering die ontbreekt
onvoldoende begrijpelijk zijn. Ter onderbouwing wijst de steller van het middel op de verklaring die de
verdachte ter terechtzitting in hoger beroep heeft afgelegd en waaruit volgt dat de verdachte heeft
verklaard een wapen vast te hebben gehad.

34. De steller van het middel verwijst daarbij evenwel slechts naar het gedeelte van de
desbetreffende verklaring dat het hof voor het bewijs redengevend heeft geacht16 en gaat er aldus
aan voorbij dat de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep, geconfronteerd met het aantreffen
van zijn DNA-materiaal op het vuurwapen, slechts heeft toegegeven dat hij het wapen achteraf vast
heeft gehad. De verdachte voegde daaraan toe: ‘Ik had geen wapen en ik heb ook niet geschoten.’
Uit ’s hofs bewijsoverweging en het proces-verbaal van het onderzoek op de terechtzitting in hoger
beroep blijkt voorts dat de verdachte aldaar heeft verklaard dat hij het slachtoffer is geweest van het
hele gebeuren op 25 oktober 2012, dat hij daar alleen toevallig aanwezig is geweest en dat hij niet
van de aanwezigheid van vuurwapens op de hoogte was. Daarmee is echter niet gezegd dat dit
onderdeel van ’s hofs overweging de verwerping van het beroep op noodweer kan dragen, in
aanmerking genomen ‘dat de omstandigheid dat een verdachte de hem tenlastegelegde gedraging
ontkent, niet zonder meer aan het slagen van een subsidiair gedaan beroep op noodweer(exces) in
de weg behoeft te staan’.17

35. Het eerste middel slaagt.

36. Het tweede middel klaagt over schending van het vereiste van berechting binnen een redelijke
termijn in cassatie doordat de stukken te laat bij Uw Raad zijn binnengekomen.

37. Namens de verdachte is op 1 juli 2015 beroep in cassatie ingesteld. Op 21 februari 2018 heeft de
griffie van de Hoge Raad de gedingstukken ontvangen. Derhalve is de inzendtermijn (nu de verdachte
niet preventief gehecht was) met afgerond 24 maanden overschreden. Ambtshalve wijs ik erop dat Uw
Raad uitspraak zal doen nadat meer dan twee jaren zijn verstreken na het instellen van het
cassatieberoep. Een en ander brengt mee dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid,
EVRM is overschreden. In het geval Uw Raad met mij van oordeel is dat het eerste middel slaagt, kan
het tweede middel onbesproken blijven omdat het tijdsverloop na terugwijzing van de zaak bij het hof
aan de orde kan worden gesteld.

38. Beide middelen slagen. Ambtshalve heb ik, afgezien van de overschrijding van de redelijke termijn
in cassatie in het geval geen terugwijzing zou plaatsvinden, geen gronden aangetroffen die tot
vernietiging van de bestreden uitspraak aanleiding behoren te geven.

39. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak – voor zover aan het oordeel
van de Hoge Raad onderworpen – wat betreft de beslissingen ter zake van feit 1A alsmede de
strafoplegging en terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Leeuwarden, teneinde in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en
afgedaan.

De procureur-generaal
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Bewijsmiddel 10, een proces-verbaal van bevindingen waarin wordt weergegeven wat op de
camerabeelden van het pompstation te zien is, wijst erop dat [medeverdachte] de eerdere ruzie heeft
willen sussen: ‘De verdachte [medeverdachte] wil de manspersoon kennelijk met zijn linkerarm
omarmen, echter dit wordt direct door de manspersoon afgeweerd.’ Het hof spreekt in de
bewijsoverweging over het door [slachtoffer 2] afwerend reageren op ‘toenaderingen van
[medeverdachte] ’.

In zijn noot onder HR 17 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:864, NJ 2016/461, nr. 4. Vgl. ook G. Knigge en
H.D. Wolswijk, Het materiële strafrecht, 15e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 195-196.

Zie voorts onder meer HR 25 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1762 (art. 81 RO), waarin de
verdachte het slachtoffer blijkens de conclusie van plv. A-G Paridaens na een eerdere schermutseling
achtervolgde en in de rug stak; HR 3 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:496 (vaststelling dat intentie gericht
was op confrontatie niet zonder meer begrijpelijk); HR 17 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9085 (naar
slachtoffer gaan en slaan); HR 18 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4734 (art. 81 RO), waarin de
verdachte blijkens de conclusie van A-G Vellinga naar een groep vechtenden was toegelopen en ‘in die
kluwen mensen heeft geschopt’; HR 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1072 (art. 81 RO), waarin de
verdachte blijkens de conclusie van A-G Bleichrodt na een eerdere aanranding door het slachtoffer een
mes pakt en in de tegenaanval gaat; HR 26 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:2091 (art. 81 RO), waarin het
slachtoffer en verdachte blijkens de conclusie van A-G Hofstee op elkaar aflopen waarbij verdachte
met een uitgeklapt mes zwaaiende en stekende bewegingen maakt; HR 15 november 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BT2175, NJ 2012/474 m.nt. Borgers (tijdens vechtpartij slachtoffer schoppen); HR 27
maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:433 (art. 81 RO), waarin het hof blijkens de conclusie van A-G Vegter
niet aannemelijk had geacht dat de verdachte aan de vechtpartij ging deelnemen om de boel te
sussen.

R. Jansen, ‘Verdedigingswil bij noodweer’, DD 2015/43.

Vgl. over de verhouding tussen beide eisen ook G. Knigge en H.D. Wolswijk, Het materiële strafrecht,
15e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 192.

Borgers is in zijn noot onder HR 15 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT2175, NJ 2012/474 minder
kritisch: ‘Zeker indien het gaat om vechtpartijen, is het nuttig om het al dan niet bestaan van de
verdedigingswil centraal te stellen.’

Zie daarover nader J. de Hullu, Materieel strafrecht, 7e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 334.

Zie randnummer 8. Dat en waarom het niet gemakkelijk is op basis van de camerabeelden tot
eenduidige vaststellingen te komen, kan worden afgeleid uit het proces-verbaal van het onderzoek op
de terechtzitting in eerste aanleg van 10 maart 2014, waar de camerabeelden zijn bekeken.

Het belang van dergelijke vaststellingen werd door Uw Raad benadrukt in het overzichtsarrest (rov.
3.1.2).

Vgl. noot 3.

Zie de bewijsmiddelen 1 en 7.

Bewijsmiddel 10.

Bewijsmiddel 8.

Bewijsmiddelen 13, 14.

Zie in dit verband ook de noot van Rozemond onder HR 26 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:108, NJ
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17

2016/154: ‘Wanneer is voldaan aan de vereisten voor het oordeel dat een gedraging aanvallend is,
kunnen alle verweren in verband met art. 41 Sr (inclusief putatieve noodweer) worden verworpen
zonder nadere overwegingen ten aanzien van de overige vereisten die voor een geslaagd beroep op
art. 41 Sr of putatieve noodweer gelden. (…). Deze sterke werking van het oordeel dat de gedraging
aanvallend was, zou een reden kunnen zijn om strenge eisen te stellen aan een verwerping van
verweren op deze grond.’ Mogelijk meent J. de Hullu, Materieel strafrecht, 7e druk, Deventer: Wolters
Kluwer 2018, p. 322 tegen dezelfde achtergrond dat het ‘bij het tegenwerpen van aanvallend gedrag
(lijkt) te gaan om een bescheiden correctiefactor voor uitzonderlijke gevallen.’

Bewijsmiddel 1.

Vgl. onder meer HR 22 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU3888, NJ 2006/123, rov. 4.3 alsmede
het overzichtsarrest, rov. 3.1.2.
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Leeuwarden, van 9 november 2017, nummer 21/003268-17, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1994.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M.J. Lamers, advocaat te Utrecht, bij
schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De Procureur-Generaal J. Silvis heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het middel klaagt over de verwerping door het Hof van het beroep op noodweer(exces).

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op of omstreeks 21 januari 2017 te Beilen, gemeente Midden-Drenthe, ter uitvoering van
het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk [benadeelde] van het leven te
beroven, met dat opzet die [benadeelde]

- met een mes in de rug heeft gestoken en

- meermalen in het gezicht heeft geslagen/gestompt, terwijl de uitvoering van dat
voorgenomen misdrijf niet is voltooid."

Deze bewezenverklaring steunt op onder meer de volgende bewijsmiddelen:

"1. Een proces-verbaal van aangifte met nummer PL0100-2017019096-1, d.d. 22 januari
2017 in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren
(bladzijden 45 tot en met 49 van een dossier met registratienummer PL0100-2017019096) -
zakelijk weergegeven - inhoudende:

als verklaring van aangever [benadeelde] :

Ik wil aangifte doen van een poging tot doodslag, gepleegd op 21 januari 2017 te Beilen.
Gisteravond ben ik met [verdachte] (het hof begrijpt dat aangever hiermee verdachte
bedoelt) naar het Zwaantje toegegaan. Ik was met de fiets en [verdachte] was lopend. Toen
zijn we naar zijn huis gegaan. [verdachte] zat bij mij achterop de fiets. Bij het huis vroeg
[verdachte] of ik bij hem wilde blijven slapen. Toen begon hij wat te duwen en te trekken. Hij
schopte mijn fiets om en ik gaf hem een duw in zijn gezicht. Hij liep boos naar binnen toe. Ik
wilde geen ruzie en liep achter hem aan naar binnen toe. Hij stond in de keuken en werd
nog bozer. Toen wilde ik weglopen. Toen ik buiten stond zag ik dat [verdachte] eraan kwam
lopen. Hij had toen iets in zijn hand. Toen heeft hij mij gestoken. Hij stak me in mijn rug en
toen viel ik direct om. Hij ging toen bovenop mij zitten en begon in mijn gezicht te slaan. Ik
was bang dat hij mij dood zou maken.

2. Een proces-verbaal van verhoor verdachte met bijlage met nummer PL0100-2017019096-
37 d.d. 25 januari 2017 in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde
opsporingsambtenaren (bladzijden 136 tot en met 145 van een dossier met
registratienummer PL0100-2017019096) 
- zakelijk weergegeven - inhoudende:

als verklaring van verdachte:

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het middel
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Op 21 januari 2017 ben ik met [benadeelde] (het hof begrijpt: aangever [benadeelde] )
vanaf de kroeg naar huis gegaan. Thuis aangekomen spraken we nog wat. [benadeelde]
bleef maar doorzeuren. Wij pakten elkaar vast en schudden elkaar door elkaar. Ik ben
vervolgens naar binnen gegaan en daarna ben ik weer naar buiten gegaan. [benadeelde]
stond er nog en bleef maar zeuren. Toen werd er weer wat getrokken en geduwd. Ik heb
[benadeelde] toen geslagen en ik heb zijn fiets omgegooid. Ik ben naar binnen gegaan en
[benadeelde] ging mee. Ik kreeg in de gang klappen van hem. Hij had zijn hand in het gips
en daar sloeg hij mij mee.

Ik heb [benadeelde] het huis uitgewerkt. Er werd over en weer geslagen.

Toen ik [benadeelde] het huis uit had, sloeg hij mij nog een keer. Toen liep [benadeelde]
naar zijn fiets. Ik kwam toen met een mes naar buiten, in de hoop dat hij weg zou gaan,
maar dat deed hij niet. Het mes is ongeveer vijftien centimeter lang met een bruin handvat.
U laat mij een foto zien van een mes dat in mijn woning in beslag is genomen (het hof
begrijpt dat de foto op bladzijde 145 aan verdachte is getoond). Dat is het mes waar ik over
verklaar. Ik ben naar [benadeelde] gelopen. Hij wilde het mes uit mijn handen slaan. Ik trok
de arm met het mes terug en toen zat het mes in [benadeelde] . Mijn arm met het mes zat
achter [benadeelde] .

Toen heb ik een kopstoot van [benadeelde] gekregen en daarna zakte hij door de knieën.
Toen heb ik [benadeelde] nog twee keer geslagen. Hij lag op zijn rug op de grond. Ik zat
gehurkt naast hem met een been op hem. Hij kon eigenlijk geen kant op. Ik sloeg hem twee
keer met mijn rechtervuist op zijn gezicht.

3. Een proces-verbaal van bevindingen met documentcode AH in onderzoek NN3R017008-
IMYND / NN3R017008 (bladzijden 87 tot en met 89 van een dossier met registratienummer
PL0100-2017019096) - zakelijk weergegeven - inhoudende:

als relaas van verbalisant:

Op 21 januari 2017 werd bij de doorzoeking in de woning van verdachte [verdachte] aan de
[a-straat 1] te Beilen een harddiskrecorder in beslag genomen. Deze harddiskrecorder was
verbonden met vier camera's welke aan de buitenzijde van de woning waren bevestigd.
Door mij werden de beelden bekeken, welke waren opgeslagen op deze harddisk. Dit
betroffen beelden, gemaakt op 
21 januari 2017.

Camera 01 heeft zicht op de voordeur van de woning en zicht op de openbare weg, in de
richting van de [b-straat] .

Camera 02 heeft zicht op de voorzijde van de woning en zicht op de openbare weg in de
richting van de 
[c-straat] .

Camera 03 heeft zicht op de oprit van het erf van de woning en op de openbare weg aan de
voorzijde van de woning, [a-straat 2] .

De beelden worden omschreven op basis van de tijdstippen met vervolgens het
cameranummer en de omschrijving van de beelden.

05:59:32 uur. Camera 01: aangever [benadeelde] loopt achteruit de voordeur van de woning
uit.

05:59:36 uur. Camera 01: aangever [benadeelde] maakt een slaande beweging in de
richting van de voordeur. Meteen daarop is een arm te zien vanuit de voordeur van de
woning.

05:59:44 uur. Camera 01: Verdachte [verdachte] komt uit de woning en loopt achter
aangever [benadeelde] aan.

05.59:51 uur. Camera 01: Verdachte [verdachte] loopt in de richting van aangever
[benadeelde] en lijkt een voorwerp in zijn rechterhand te hebben.

06:00:07 uur. Camera 01 en camera 02: aangever [benadeelde] maakt slaande beweging in
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2.2.3.

2.3.

de richting van de verdachte [verdachte] .

06:00:12 uur. Camera 02 en camera 03: Verdachte [verdachte] maakt een slaande maai-
beweging richting aangever [benadeelde] met zijn rechter arm. Aangever [benadeelde] liep
op dat moment achteruit van de verdachte [verdachte] weg. Meteen daarop gaat aangever
[benadeelde] naar de grond."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts onder meer het volgende
overwogen:

"Op grond van de verklaring van [benadeelde] en op grond van hetgeen het hof op de
beelden van het voorval heeft waargenomen staat vast dat [benadeelde] zich niet alleen
buiten de woning van verdachte bevond op het moment dat hij door verdachte met het mes
werd gestoken, maar ook dat [benadeelde] op dat moment bij verdachte vandaan liep. Het
hof heeft op genoemde beelden waargenomen dat verdachte een slaande maai-beweging
met de hand waarin hij het mes vasthoudt richting de op dat moment achteruit weglopende
[benadeelde] maakt. Direct daarop gaat aangever [benadeelde] naar de grond."

Het Hof heeft het in het middel bedoelde verweer als volgt samengevat en verworpen:

"Beroep op noodweer(exces)

De raadsman heeft (...) bepleit dat verdachte moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging, nu
verdachte heeft gehandeld uit noodweer dan wel noodweerexces.

Volgens verdachte en zijn raadsman is er sprake geweest van een ogenblikkelijke en
wederrechtelijke aanval door [benadeelde] jegens verdachte. [benadeelde] wilde, volgens
verdachte, per se bij verdachte blijven slapen en verdachte wilde dat [benadeelde] zou
vertrekken. In het door en namens verdachte geschetste scenario bleef [benadeelde] zich
opdringen en heeft hij verdachte op verschillende momenten en plaatsen, waaronder in de keuken
van de woning van verdachte, aangevallen door hem hard te slaan. Daarbij speelt eveneens een
rol dat [benadeelde] zijn arm in het gips had, zodat de slagen die hij verdachte daarmee gaf
harder aankwamen. [benadeelde] heeft verdachte meermaals en tot bloedens toe geslagen en hij
is achter verdachte aangelopen diens woning in. Om [benadeelde] zijn huis uit te krijgen, zag
verdachte zich genoodzaakt om met een mes te dreigen. Ondanks deze dreiging heeft
[benadeelde] verdachte nogmaals geslagen. Uiteindelijk heeft verdachte zich tegen [benadeelde]
moeten verdedigen door hem te slaan. Verdachte deed dit met de hand waarin hij op dat moment
ook een mes vasthield. De omstandigheid dat verdachte een mes gebruikte weegt, volgens de
raadsman, op tegen de omstandigheid dat [benadeelde] een geoefend kickbokser is die in de ene
hand een aansteker had, terwijl zijn andere hand in het gips zat.

(...)

Vaststelling van de feiten

Op de ter zitting getoonde beelden is vijf maal contact tussen verdachte en [benadeelde] te zien.

Het eerste contact vindt plaats aan de overzijde van de straat, tegenover de woning van
verdachte. Te zien is dát er enige vorm van tussen verdachte en [benadeelde] verbaal en fysiek
contact plaatsvindt, maar niet goed te zien is of daadwerkelijk wordt geslagen, en evenmin is
zichtbaar door wie (als eerste) wordt geslagen. Voor de beoordeling van het beroep op noodweer
is dit contact niet van belang, omdat verdachte en [benadeelde] na dit voorval geruime tijd elk aan
een kant van de straat met/tegen elkaar blijven praten. Kort daarop draait verdachte zich om,
loopt weg en gaat zijn woning in. [benadeelde] blijft dan eerst ruim een halve minuut aan de
overzijde van de straat staan en loopt daarna achter verdachte aan diens woning in, waarvan de
voordeur kennelijk niet is afgesloten.

Het tweede zichtbare contact begint als ruim twee minuten (5:59:36) later te zien is dat
[benadeelde] achteruit lopend via de voordeur naar buiten komt. Als hij eenmaal buiten staat,
haalt [benadeelde] uit met zijn rechterhand in de richting van de voordeur. Verdachte spuugt.
Verdachte komt uit de woning en loopt achter [benadeelde] aan. Verdachte verklaart dat hij dan
een mes in zijn handen heeft.
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2.4.

2.5.

Het derde contact is als na enkele seconden verdachte in de richting van [benadeelde] beweegt,
die daarop een slaande beweging naar verdachte maakt. [benadeelde] loopt achteruit en
verdachte loopt achter hem aan.

Het vierde contact is het moment waarop verdachte met een slaande maai-beweging met zijn
rechterarm uithaalt naar [benadeelde] (terwijl hij in zijn rechterhand het mes nog vast heeft).
[benadeelde] liep op dat moment achteruit van verdachte weg. Meteen na de slaande maai-
beweging valt [benadeelde] op de grond.

Het vijfde contact vindt hierna plaats, wanneer verdachte op de gevallen [benadeelde] zit en hij
meermalen met zijn rechterarm in de richting van [benadeelde] slaat.

Waardering van de feiten en de juridische verweren

Gezien de camerabeelden en de afgelegde verklaringen van verdachte en aangever acht het hof
aannemelijk geworden dat, afgezien van de schermutseling aan de overzijde van de straat, het
eerste gewelddadige contact tussen beiden plaatsvond bij de voordeur van verdachtes huis. Dat
aangever in het huis zodanig agressief is geweest jegens verdachte dat sprake was van een
ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding, acht het hof niet aannemelijk geworden. Verdachte
heeft dat noch bij de politie noch bij de rechtbank verklaard. Uit die verklaringen blijkt al helemaal
niet dat de situatie in het huis rechtvaardigde dat hij aangever met een mes tegemoet trad. Dat
aangever een geoefend kickbokser was, zoals verdachte verklaart, is niet aannemelijk geworden.

Ten aanzien van de situatie vanaf ongeveer 5.59 uur, het tweede contact, is een noodweersituatie
evenmin aannemelijk geworden. Aangever maakt stappen achteruit, terwijl niet blijkt dat hij
verdachte aanvalt of dat daartoe een onmiddellijke dreiging is. Verdachte heeft het mes in zijn
handen terwijl hij in de richting van aangever loopt. Dat aangever dan in de richting van
verdachtes hoofd slaat, was gezien de wijze van benadering door verdachte gerechtvaardigd.
Aangever loopt dan achteruit en verdachte gaat vervolgens met het mes in zijn hand achter
aangever aan en maakt een slaande maai-beweging met het mes in zijn hand naar [benadeelde] .
Verdachte heeft aldus geen verdedigende handelingen verricht, maar een aanvallende.

Omdat op geen enkel moment sprake is geweest van een ogenblikkelijke wederrechtelijke
aanranding van aangever jegens verdachte, verwerpt het hof zowel het beroep op noodweer als
op noodweerexces.

Met betrekking tot het beroep op noodweerexces merkt het hof verder nog op dat uit geen enkele
verklaring van verdachte en aangever naar voren komt dat bij verdachte sprake is geweest van
een hevige gemoedsbeweging waarin hij zijn handelingen heeft verricht."

Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. Voor noodweer is
vereist dat de verdediging is gericht tegen een "ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding". Van
een "ogenblikkelijke" aanranding is ook sprake bij een onmiddellijk dreigend gevaar voor een
aanranding. Enkele vrees voor zo'n aanranding is daartoe echter niet voldoende. De gestelde
aanranding moet in redelijkheid beschouwd zodanig bedreigend zijn voor de verdachte dat deze
kan worden aangemerkt als een ogenblikkelijke aanranding in de zin van art. 41 Sr. Wanneer de
aanranding is geëindigd, is een beroep op noodweer niet (meer) mogelijk. (Vgl. HR 22 maart 2016,
ECLI:NL:HR:
2016:456.)

De vaststellingen van het Hof houden in dat

- nadat de aangever de woning van de verdachte had verlaten, waarbij de aangever met zijn
rechterhand uithaalde richting de voordeur, hij van de verdachte vandaan ging en de verdachte
daarna niet heeft aangevallen en dat daartoe ook geen onmiddellijke dreiging bestond,

- de verdachte vervolgens met een mes in zijn handen in de richting van de aangever is gelopen
en toen de aangever daarop achteruit bij hem vandaan liep, een slaande 
maai-beweging met de hand waarin hij het mes vasthield richting de aangever heeft gemaakt,
waarbij hij de aangever heeft gestoken,

- de aangever hierna "naar de grond ging" waarop de verdachte bovenop de aangever is gaan
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2.6.

zitten en de aangever meermalen in het gezicht heeft geslagen/gestompt.

Het op deze vaststellingen gebaseerde oordeel van het Hof dat het bestaan van een situatie van
noodweer(exces) nadat de verdachte zijn woning weer had verlaten, niet aannemelijk is
geworden en dat daarom het beroep op noodweer(exces) moet worden verworpen, getuigt niet
van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.

Het middel faalt.

De verdachte bevindt zich in voorlopige hechtenis. 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. Dit moet leiden tot vermindering van de
aan de verdachte opgelegde gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk
met een proeftijd van 3 jaren.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

vermindert deze in die zin dat deze 35 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een
proeftijd van 3 jaren beloopt;

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 J.C.A.M. Claassens, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 14 mei 2019.

3 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

4 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 19-03-2019

Datum publicatie 19-03-2019

Zaaknummer 17/05494

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2019:716 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie PG. Noodweer/noodweerexces. De PG plaatst kanttekeningen bij de
overwegingen van het hof. Alles afwegende acht hij 's hofs oordeel dat het op
grond van de vastgestelde relevante feiten en omstandigheden niet aannemelijk acht
dat er zich een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding heeft voorgedaan
waartegen verdachte zich moest verdedigen, niet onbegrijpelijk. De conclusie strekt
tot verwerping van het beroep.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 17/05494
Zitting: 19 maart 2019

Mr. J. Silvis
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 9 november 2017 door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Leeuwarden, wegens primair “poging tot doodslag”, veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie
jaar. Het hof heeft voorts de vordering van de benadeelde partij toegewezen tot het bedrag van €
25.109,10 en een daarmee corresponderende schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. M.J. Lamers, advocaat te Utrecht,
heeft een middel van cassatie voorgesteld.

3.  In deze zaak staat de vraag centraal of verdachte een beroep op noodweer(exces) toekomt. Het
hof heeft het namens verdachte gevoerde verweer dat verdachte heeft gehandeld uit noodweer
dan wel noodweerexces afgewezen. Het middel komt hiertegen op.

4.  Het hof heeft ten aanzien van verdachte bewezenverklaard dat:

“primair:

hij op of omstreeks 21 januari 2017 te Beilen, gemeente Midden-Drenthe, ter uitvoering van het door
verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk [benadeelde] van het leven te beroven, met dat opzet
die [benadeelde]
- met een mes in de rug heeft gestoken en
- meermalen in het gezicht heeft geslagen/gestompt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen
misdrijf niet is voltooid.”

5. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

ECLI:NL:PHR:2019:237
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“1. Een proces-verbaal van aangifte met nummer PLO 100-2017019096-1, d.d. 22 januari 2017 in de
wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren (bladzijden 45 tot en met
49 van een dossier met registratienummer PLO 100-2017019096) - zakelijk weergegeven -
inhoudende:

als verklaring van aangever [benadeelde]:

Ik wil aangifte doen van een poging tot doodslag, gepleegd op 21 januari 2017 te Beilen. Gisteravond
ben ik met [verdachte] (het hof begrijpt dat aangever hiermee verdachte bedoelt) naar het Zwaantje
toegegaan. Ik was met de fiets en [verdachte] was lopend. Toen zijn we naar zijn huis gegaan.
[verdachte] zat bij mij achterop de fiets. Bij het huis vroeg [verdachte] of ik bij hem wilde blijven
slapen. Toen begon hij wat te duwen en te trekken. Hij schopte mijn fiets om en ik gaf hem een duw in
zijn gezicht. Hij liep boos naar binnen toe. Ik wilde geen ruzie en liep achter hem aan naar binnen toe.
Hij stond in de keuken en werd nog bozer. Toen wilde ik weglopen. Toen ik buiten stond zag ik dat
[verdachte] eraan kwam lopen. Hij had toen iets in zijn hand. Toen heeft hij mij gestoken. Hij stak me
in mijn rug en tóen viel ik direct om. Hij ging toen bovenop mij zitten en begon in mijn gezicht te slaan.
Ik was bang dat hij mij dood zou maken.

2. Een proces-verbaal van verhoor verdachte met bijlage met nummer PLO 100-2017019096-37 d.d.
25 januari 2017 in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren
(bladzijden 136 tot en met 145 van een dossier met registratienummer PLO 100-2017019096) -
zakelijk weergegeven - inhoudende:

als verklaring van verdachte:

Op 21 januari 2017 ben ik met [benadeelde] (het hof begrijpt: aangever [benadeelde] ) vanaf de
kroeg naar huis gegaan. Thuis aangekomen spraken we nog wat. [benadeelde] bleef maar
doorzeuren. Wij pakten elkaar vast en schudden elkaar door elkaar. Ik ben vervolgens naar binnen
gegaan en daarna ben ik weer naar buiten gegaan. [benadeelde] stond er nog en bleef maar zeuren.
Toen werd er weer wat getrokken en geduwd. Ik heb [benadeelde] toen geslagen en ik heb zijn fiets
omgegooid. Ik ben naar binnen gegaan en [benadeelde] ging mee. Ik kreeg in de gang klappen van
hem. Hij had zijn hand in het gips en daar sloeg hij mij mee.

Ik heb [benadeelde] het huis uitgewerkt. Er werd over en weer geslagen.

Toen ik [benadeelde] het huis uit had, sloeg hij mij nog een keer. Toen liep [benadeelde] naar zijn
fiets.

Ik kwam toen met een mes naar buiten, in de hoop dat hij weg zou gaan, maar dat deed hij niet. Het
mes is ongeveer vijftien centimeter lang met een bruin handvat. U laat mij een foto zien van een mes
dat in mijn woning in beslag is genomen (het hof begrijpt dat de foto op bladzijde 145 aan verdachte
is getoond). Dat is het mes waar ik over verklaar. Ik ben naar [benadeelde] gelopen. Hij wilde het mes
uit mijn handen slaan. Ik trok de arm met het mes terug en toen zat het mes in [benadeelde] . Mijn
arm met het mes zat achter [benadeelde] .

Toen heb ik een kopstoot van [benadeelde] gekregen en daarna zakte hij door de knieën. Toen heb ik
[benadeelde] nog twee keer geslagen. Hij lag op zijn rug op de grond. Ik zat gehurkt naast hem met
een been op hem. Hij kon eigenlijk geen kant op. Ik sloeg hem twee keer met mijn rechtervuist op zijn
gezicht.

3. Een proces-verbaal van bevindingen met documentcode AH in onderzoek NN3R017008- IMYND
/NN3R017008 (bladzijden 87 tot en met 89 van een dossier met registratienummer PLO 100-
2017019096) - zakelijk weergegeven - inhoudende:

als relaas van verbalisant:

Op 21 januari 2017 werd bij de doorzoeking in de woning van verdachte [verdachte] aan de [a-straat
1] te Beilen een harddiskrecorder in beslag genomen. Deze harddiskrecorder was verbonden met vier
camera’s welke aan de buitenzijde van de woning waren bevestigd. Door mij werden de beelden
bekeken, welke waren opgeslagen op deze harddisk. Dit betroffen beelden, gemaakt op 21 januari
2017.
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Camera 01 heeft zicht op de voordeur van de woning en zicht op de openbare weg, in de richting van
de [b-straat] .

Camera 02 heeft zicht op de voorzijde van de woning en zicht op de openbare weg in de richting van
[c-straat] .

Camera 03 heeft zicht op de oprit van het erf van de woning en op de openbare weg aan de voorzijde
van de woning, [a-straat] .

De beelden worden omschreven op basis van de tijdstippen met vervolgens het cameranummer en de
omschrijving van de beelden.

05:59:32 uur. Camera 01: aangever [benadeelde] loopt achteruit de voordeur van de woning uit.

05:59:36 uur. Camera 01: aangever [benadeelde] maakt een slaande beweging in de richting van de
voordeur. Meteen daarop is een arm te zien vanuit de voordeur van de woning.

05:59:44 uur. Camera 01: Verdachte [verdachte] komt uit de woning en loopt achter aangever
[benadeelde] aan.

05.59:51 uur. Camera 01 : Verdachte [verdachte] loopt in de richting van aangever [benadeelde] en
lijkt een voorwerp in zijn rechterhand te hebben.

06:00:07 uur. Camera 01 en camera 02: aangever [benadeelde] maakt slaande beweging in de
richting van de verdachte [verdachte] .

06:00:12 uur. Camera 02 en camera 03: Verdachte [verdachte] maakt een slaande maai- beweging
richting aangever [benadeelde] met zijn rechter arm. Aangever [benadeelde] liep op dat moment
achteruit van de verdachte [verdachte] weg. Meteen daarop gaat aangever [benadeelde] naar de
grond.

4. Een schriftelijk stuk, te weten een letselbeschrijving d.d. 23 januari 2017, opgemaakt door B.A.
Wolters, arts maatschappij & gezondheid, forensisch geneeskundige bij de GGD Groningen (als
ongenummerde bijlage gevoegd bij een dossier met registratienummer PLO 100-2017019096) —
zakelijk weergegeven — inhoudende:

Betreft [benadeelde] , geboren op [geboortedatum] 1996.

Weergave toedracht door het slachtoffer:

[benadeelde] werd met een mes in de rug gestoken.

Informatie uit het medisch dossier met toestemming van de intensivist van de intensive care en het
slachtoffer:

Op 21 januari 2016 (het hof begrijpt: 2017) om 08:05 uur werd [benadeelde] gezien op de centrale
spoedopvang van het UMCG. Rechtsonder op de rug werd een scheur van ongeveer 5 centimeter
gezien. Op de CT-scan van de buik werd een leverscheurtje van 3 centimeter gezien.

Conclusie:

Twintigjarige jongen met op de onderrug een ruim vier centimeter lange verwoning veroorzaakt door
scherp inwerkend geweld, mogelijk passend bij beschreven incident.

6. Het hof heeft ten aanzien van de strafbaarheid van verdachte het volgende overwogen en beslist:

Beroep op noodweer(exces)

De raadsman heeft, op gronden zoals in zijn pleitnota weergegeven, bepleit dat verdachte moet
worden ontslagen van alle rechtsvervolging, nu verdachte heeft gehandeld uit noodweer dan wel
noodweerexces.

Volgens verdachte en zijn raadsman is er sprake geweest van een ogenblikkelijke en wederrechtelijke
aanval door [benadeelde] jegens verdachte. [benadeelde] wilde, volgens verdachte, per se bij
verdachte blijven slapen en verdachte wilde dat [benadeelde] zou vertrekken. In het door en namens
verdachte geschetste scenario bleef [benadeelde] zich opdringen en heeft hij verdachte op
verschillende momenten en plaatsen, waaronder in de keuken van de woning van verdachte,
aangevallen door hem hard te slaan. Daarbij speelt eveneens een rol dat [benadeelde] zijn arm in het
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gips had, zodat de slagen die hij verdachte daarmee gaf harder aankwamen. [benadeelde] heeft
verdachte meermaals en tot bloedens toe geslagen en hij is achter verdachte aangelopen diens
woning in. Om [benadeelde] zijn huis uit te krijgen, zag verdachte zich genoodzaakt om met een mes
te dreigen. Ondanks deze dreiging heeft [benadeelde] verdachte nogmaals geslagen. Uiteindelijk
heeft verdachte zich tegen [benadeelde] moeten verdedigen door hem te slaan. Verdachte deed dit
met de hand waarin hij op dat moment ook een mes vasthield. De omstandigheid dat verdachte een
mes gebruikte weegt, volgens de raadsman, op tegen de omstandigheid dat [benadeelde] een
geoefend kickbokser is die in de ene hand een aansteker had, terwijl zijn andere hand in het gips zat.

Art. 41 Sr luidt:

1. Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of
eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.

2. Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het
onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.”

Volgens vaste jurisprudentie (Hoge Raad 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456) moet de rechter een
gemotiveerde beslissing geven als een verdachte een beroep doet op noodweer(exces) of putatief
noodweer. Hij zal dan moeten onderzoeken of aan de voorwaarden voor de aanvaarding van dat
verweer is voldaan. In dat verband kan betekenis toekomen aan de inhoud en indringendheid van de
door of namens de verdachte aangevoerde argumenten.

In de rechtspraak zijn de eisen voor een geslaagd beroep op noodweer aldus ingevuld dat voor een
verdedigingshandeling in de zin voor voornoemd artikel sprake moet zijn van 1. een aanranding, die 2.
ogenblikkelijk en 3. wederrechtelijk is, 4. gericht is tegen eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed,
waarbij 5. het doel van de verdediging noodzakelijk en 6. het verdedigingsmiddel geboden moet zijn.

Noodweerexces kan in beeld komen bij een "overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke
verdediging", dus wanneer aan alle voorgaande eisen is voldaan behalve aan de proportionaliteitseis.
Wat de subsidiariteitseis betreft, verdient opmerking dat voor een beroep op noodweerexces geldt
dat er wel een noodzaak tot verdediging moet zijn of moet zijn geweest.

Voor noodweerexces geldt in alle gevallen dat van verontschuldigbare overschrijding van de grenzen
van noodzakelijke verdediging slechts sprake kan zijn indien:

a. de verdachte de hem verweten gedraging heeft verricht in een situatie waarin en op een tijdstip
waarop voor hem de noodzaak bestond tot verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of
goed tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, maar daarbij als onmiddellijk gevolg van
een hevige door die aanranding veroorzaakte gemoedsbeweging verder gaat dan geboden was, dan
wel indien

b. op het tijdstip van de hem verweten gedraging de onder a bedoelde situatie weliswaar was
beëindigd en de noodzaak tot verdediging er dus wel was geweest (maar niet meer bestond), doch
zijn gedraging niettemin het onmiddellijk gevolg was van een hevige gemoedsbeweging die was
veroorzaakt door de daaraan voorafgaande wederrechtelijke aanranding.

Uit het wettelijke vereiste dat de gedraging het "onmiddellijk gevolg" moet zijn van een hevige
gemoedsbeweging die is veroorzaakt door een wederrechtelijke aanranding, volgt dat aannemelijk
moet zijn dat de aldus veroorzaakte gemoedsbeweging van doorslaggevend belang is geweest voor
de verweten gedraging. Niet is uitgesloten dat andere factoren mede hebben bijgedragen aan het
ontstaan van die hevige gemoedsbeweging, maar aan het gevolgvereiste is niet voldaan indien de
hevige gemoedsbeweging in essentie is terug te voeren op een eerder bestaande emotie, zoals een
reeds bestaande kwaadheid jegens het slachtoffer.

Wettelijk kader en jurisprudentie
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Bij de beantwoording van de vraag of in een concreet geval sprake is van het hier bedoelde
“onmiddellijk gevolg", kan betekenis toekomen aan de mate waarin de grenzen van de noodzakelijke
verdediging zijn overschreden alsmede aan de aard en de intensiteit van de hevige
gemoedsbeweging. Voorts kan het tijdsverloop tussen de aanranding en de verdedigingshandeling
van belang zijn.

Op de ter zitting getoonde beelden is vijf maal contact tussen verdachte en [benadeelde] te zien.

Het eerste contact vindt plaats aan de overzijde van de straat, tegenover de woning van verdachte.
Te zien is dát er enige vorm van tussen verdachte en [benadeelde] verbaal en fysiek contact
plaatsvindt, maar niet goed te zien is of daadwerkelijk wordt geslagen, en evenmin is zichtbaar door
wie (als eerste) wordt geslagen. Voor de beoordeling van het beroep op noodweer is dit contact niet
van belang, omdat verdachte en [benadeelde] na dit voorval geruime tijd elk aan een kant van de
straat met/tegen elkaar blijven praten. Kort daarop draait verdachte zich om, loopt weg en gaat zijn
woning in. [benadeelde] blijft dan eerst ruim een halve minuut aan de overzijde van de straat staan
en loopt daarna achter verdachte aan diens woning in, waarvan de voordeur kennelijk niet is
afgesloten.

Het tweede zichtbare contact begint als ruim twee minuten (5:59:36) later te zien is dat [benadeelde]
achteruit lopend via de voordeur naar buiten komt. Als hij eenmaal buiten staat, haalt [benadeelde]
uit met zijn rechterhand in de richting van de voordeur. Verdachte spuugt. Verdachte komt uit de
woning en loopt achter [benadeelde] aan. Verdachte verklaart dat hij dan een mes in zijn handen
heeft.

Het derde contact is als na enkele seconden verdachte in de richting van [benadeelde] beweegt, die
daarop een slaande beweging naar verdachte maakt. [benadeelde] loopt achteruit en verdachte loopt
achter hem aan.

Het vierde contact is het moment waarop verdachte met een slaande maai-beweging met zijn
rechterarm uithaalt naar [benadeelde] (terwijl hij in zijn rechterhand het mes nog vast heeft).
[benadeelde] liep op dat moment achteruit van verdachte weg. Meteen na de slaande maai-beweging
valt [benadeelde] op de grond.

Het vijfde contact vindt hierna plaats, wanneer verdachte op de gevallen [benadeelde] zit en hij
meermalen met zijn rechterarm in de richting van [benadeelde] slaat.

Gezien de camerabeelden en de afgelegde verklaringen van verdachte en aangever acht het hof
aannemelijk geworden dat, afgezien van de schermutseling aan de overzijde van de straat, het eerste
gewelddadige contact tussen beiden plaatsvond bij de voordeur van verdachtes huis. Dat aangever in
het huis zodanig agressief is geweest jegens verdachte dat sprake was van een ogenblikkelijke
wederrechtelijke aanranding, acht het hof niet aannemelijk geworden. Verdachte heeft dat noch bij de
politie noch bij de rechtbank verklaard. Uit die verklaringen blijkt al helemaal niet dat de situatie in het
huis rechtvaardigde dat hij aangever met een mes tegemoet trad. Dat aangever een geoefend
kickbokser was, zoals verdachte verklaart, is niet aannemelijk geworden.

Ten aanzien van de situatie vanaf ongeveer 5.59 uur, het tweede contact, is een noodweersituatie
evenmin aannemelijk geworden. Aangever maakt stappen achteruit, terwijl niet blijkt dat hij verdachte
aanvalt of dat daartoe een onmiddellijke dreiging is. Verdachte heeft het mes in zijn handen terwijl hij
in de richting van aangever loopt. Dat aangever dan in de richting van verdachtes hoofd slaat, was
gezien de wijze van benadering door verdachte gerechtvaardigd. Aangever loopt dan achteruit en

Vaststelling van de feiten

Waardering van de feiten en de juridische verweren
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verdachte gaat vervolgens met het mes in zijn hand achter aangever aan en maakt een slaande maai-
beweging met het mes in zijn hand naar [benadeelde] . Verdachte heeft aldus geen verdedigende
handelingen verricht, maar een aanvallende.

Omdat op geen enkel moment sprake is geweest van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding
van aangever jegens verdachte, verwerpt het hof zowel het beroep op noodweer als op
noodweerexces.

Met betrekking tot het beroep op noodweerexces merkt het hof verder nog op dat uit geen enkele
verklaring van verdachte en aangever naar voren komt dat bij verdachte sprake is geweest van een
hevige gemoedsbeweging waarin hij zijn handelingen heeft verricht. Verdachte is strafbaar aangezien
ook op andere wijze geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet
strafbaar zou doen zijn.”

7. Het middel bevat de klacht dat het hof het beroep op noodweer(exces) heeft verworpen op
gronden die deze beslissing niet kunnen dragen, althans dat het hof zijn beslissing ontoereikend
heeft gemotiveerd dan wel dat deze beslissing onbegrijpelijk is.

8. In de toelichting op het middel wordt opgekomen tegen de overweging van het hof dat het hof niet
aannemelijk geworden acht dat aangever in het huis van verdachte zodanig agressief is geweest
jegens verdachte dat sprake was van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding. Voorts wordt
geklaagd over het feit dat het hof voorbijgaat aan het feit dat verdachte handelde in een hevige
gemoedsbeweging, die zou zijn ontstaan door een daaraan voorafgaande ogenblikkelijke
wederrechtelijke aanranding.

Beoordeling van het middel

9. In de kern genomen acht het hof in het licht van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet
aannemelijk dat er voor het steekincident sprake was van een ogenblikkelijke wederrechtelijke
aanranding waartegen verdediging door de verdachte geboden was. De vaststelling van de relevante
feiten geschiedt door het hof vooral op basis van beeldopnames van de toedracht kort voor het
steekincident. Bij de waardering van de feiten en omstandigheden geeft het hof daarnaast aan dat
niet aannemelijk geworden is dat zich in de daaraan voorafgegane fase op straat of in de woning een
ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding zou hebben voorgedaan. Dat zou de verdachte bij de
politie en bij de rechtbank volgens het hof ook niet hebben gesteld. Dat de steller van het middel
tegen die overwegingen opkomt verbaast mij niet. Op het argument van het hof dat de verdachte bij
de politie en de rechtbank niet zou hebben verklaard over een ogenblikkelijke wederrechtelijke
aanranding in de woning valt af te dingen. Verdachte heeft bij de rechtbank immers wel aangegeven
in de woning te zijn geslagen door aangever. In dat verband heeft de verdachte ook opgemerkt dat hij
volgens hem uit noodweer handelde. In zoverre klaagt de steller terecht.

10. Ik begrijp de overwegingen van het hof aldus dat het hof niet aannemelijk heeft gevonden dat de
schermutseling in de woning zodanig agressief gedrag betrof van de aangever jegens de verdachte
dat er voor laatstgenoemde in kwalificerende zin sprake was van een ogenblikkelijke wederrechtelijke
aanranding waartegen verdediging was geboden. In het tweede bewijsmiddel is opgenomen de
verklaring van de verdachte waarin hij over de schermutseling in de woning het volgende stelt: “Ik
kreeg in de gang klappen van hem. Hij had zijn hand in het gips en daar sloeg hij mij mee. Ik heb
[benadeelde] het huis uitgewerkt. Er werd over en weer geslagen.” Ook al is in de woning, zoals
weergegeven in de bewijsmiddelen, onmiskenbaar wel enig gewelddadig contact tussen aangever en
verdachte heeft het hof hier niet de waardering aan hoeven verbinden dat aannemelijk is dat een
ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van verdachte door aangever heeft plaatsgevonden die
voor de daaropvolgende situatie relevant is.
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11. In de beoordeling van het hof komt het er dus op aan of zich nadat verdachte de woning verliet
nog wel een als ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding te kwalificeren omstandigheid heeft
voorgedaan. In zoverre acht ik de analyse van het hof niet onbegrijpelijk en ook niet getuigen van een
onjuiste rechtsopvatting.

12. De relevante episode begint volgens het hof dus op het moment dat de verdachte zich in de
deuropening van zijn woning bevindt met een mes in zijn hand (vanaf ongeveer 5.59 uur). Het hof
baseert zich bij de waardering van de feiten en omstandigheden op camerabeelden en op
verklaringen. Het hof heeft vastgesteld dat aangever zich in deze fase van de toedracht buiten de
woning bevindt en constateert dat aangever een zwaaiende of slaande beweging maakt in de richting
van verdachte in de deuropening. Kennelijk is het hof van oordeel dat die uithaal van aangever in de
richting van verdachte geen ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding opleverde. Dat oordeel is
feitelijk en niet onbegrijpelijk. Wanneer aangever direct daarna achteruit loopt gaat de verdachte
achter hem aan en maakt hij een zwaaiende beweging met zijn rechterhand waarin hij kennelijk een
mes heeft. Als het slachtoffer vervolgens op de grond ligt geeft de verdachte hem nog enige klappen
in het gezicht.

13. De vaststelling van de feiten en omstandigheden door het hof acht ik, met inachtneming van de
hiervoor gemaakte opmerkingen, voldoende begrijpelijk om als basis te kunnen dienen voor de
beoordeling van de beslissing op het gevoerde noodweer/noodweerexces verweer. Dat het hof op
grond van de vastgestelde relevante feiten en omstandigheden niet aannemelijk acht dat er zich een
ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding heeft voorgedaan waartegen verdachte zich moest
verdedigen, acht ik niet onbegrijpelijk. Het hof heeft daarbij de rechtens geldende criteria niet
miskend. In cassatie is voor een verdergaande toetsing vanwege de verwevenheid met feitelijkheden,
geen plaats. Nu er geen sprake is van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding, kan er ook
geen sprake zijn van noodweerexces.

14. Het middel faalt.

15. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

16. Deze conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:462 
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Doodslag door met vuurwapen meerdere kogels in lichaam van ander te schieten,
nadat die ander vuurwapen heeft gepakt, uit zijn auto is gestapt, in richting van auto
van verdachte is gelopen en op relatief korte afstand vuurwapen op verdachte heeft
gericht, art. 287 Sr. Noodweer, subsidiariteitseis. HR herhaalt relevante
overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. subsidiariteitseis bij noodweer,
inhoudende dat aan die eis niet is voldaan indien verdachte zich niet alleen aan
aanranding had kunnen maar zich daaraan ook had moeten onttrekken. Hof heeft
geoordeeld dat verdachte tussen moment waarop hij vuurwapen in handen van
achter stuur van zijn auto zittend slachtoffer zag en moment waarop slachtoffer
vuurwapen op hem richtte, naar schatting ten minste 5 seconden had om met zijn
auto achteruit te steken en vervolgens vooruit weg te rijden en aldus te proberen
zich aan dreigend vuurwapengeweld te onttrekken. Op grond hiervan heeft Hof
geoordeeld dat verdachte reële en redelijke mogelijkheid had om zich te
onttrekken aan (dreigende) aanranding. Dit oordeel is, gelet op hetgeen hiervoor is
vooropgesteld alsmede op hetgeen raadsman in zijn pleidooi heeft aangevoerd,
echter niet z.m. begrijpelijk. Volgt partiële vernietiging (t.a.v. doodslag en
strafoplegging) en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2019/1568 
NJ 2019/275 
RvdW 2019/796 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

ECLI:NL:HR:2019:1035
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2.2.1

2.2.2

2.1

Nummer 18/04104

Datum 25 juni 2019

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 7 mei 2018, nummer
22/000653-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft G. Spong, advocaat te Amsterdam, bij
schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

Namens de benadeelde partij heeft F.J.M. Hamers, advocaat te Rotterdam, bij schriftuur een middel
van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De raadsman van de verdachte heeft een verweerschrift ingediend.

De Advocaat-Generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak,
voor zover aan het oordeel van de Hoge Raad onderworpen, maar uitsluitend wat betreft de
beslissingen ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde en de strafoplegging, tot terugwijzing
van de zaak naar het gerechtshof Den Haag teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te
worden berecht en afgedaan en tot verwerping van de beroepen voor het overige.

Het middel klaagt over de verwerping door het Hof van het beroep op noodweer, in de eerste
plaats over het oordeel dat er een reële en redelijke mogelijkheid tot vluchten bestond.

Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat:

“hij op 5 mei 2016 te Dordrecht opzettelijk een persoon genaamd [slachtoffer] van het leven
heeft beroofd, immers heeft verdachte opzettelijk met een vuurwapen kogels in/op het
lichaam van die [slachtoffer] afgevuurd, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is
overleden.”

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 23 april 2018 heeft de
raadsman van de verdachte aldaar het woord gevoerd overeenkomstig de aan het proces-
verbaal gehechte pleitnota. Deze pleitnota houdt, voor zover van belang, in:

“Kijkend naar deze jurisprudentie stel ik vast dat cliënt zich, zittend in een auto,
geconfronteerd zag met een persoon die gewapend met een Skorpion op hem afkwam, hem

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het namens de verdachte voorgestelde middel
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2.2.3

speciaal opzocht, hem mogelijk opwachtte en hem - daar heeft het alle schijn van - wilde
liquideren. Cliënt had in deze situatie, mede gelet op de aard en intensiviteit van de zeer
bedreigende aanranding door [slachtoffer] , geen reële en redelijke mogelijkheid om zich aan
de aanranding te onttrekken. Cliënt stond immers ingesloten. Vóór hem stond een paaltje
(een zogenaamde Amsterdammer, zie foto hieronder) en naast hem stond de auto van
[slachtoffer] .

Het was voor cliënt onmogelijk om op dat moment - dus vanuit stilstand - weg te rijden. Hij
kon niet vooruit en hij kon niet links want daar stond de auto van [slachtoffer] .
Vooruitrijdend zou hij immers het paaltje vanuit stilstand, in één keer omver hebben moeten
rijden. Dat is onmogelijk en ik zou haast willen zeggen dat deze onmogelijkheid een feit van
algemene bekendheid is. Daarnaast kon cliënt niet achteruit. Hij wist immers niet waar op
dat moment zijn vriendin zich bevond. Zij zou zich achter de auto kunnen bevinden, met het
gevaar dat cliënt haar - indien hij zich met volle vaart achteruit zou bewegen - zou
overrijden. Met andere woorden: cliënt bevond zich niet in een vluchtpositie.

Hier komt nog bij dat indien cliënt wel weg had kunnen rijden - quod non - hem dat niet had
geholpen. Hij werd geconfronteerd met een aanval met een machinepistool van korte
afstand. Het afvuren van een salvo uit een dergelijk wapen op een dergelijke afstand zou
een kogelregen veroorzaken die dwars door de auto en door cliënt heen zou gaan.

Hij had geen schijn van kans gehad. U kent de talloze foto’s die de afgelopen jaren in de
media zijn verschenen bij liquidatie doorzeefde auto’s.”

Het Hof heeft het beroep op noodweer als volgt verworpen:

“Door de raadsman aangevoerde feiten en omstandigheden

De verdachte reed op 5 mei 2016 in een door hem bestuurde auto met zijn vriendin naast
hem gezeten naar het huis van zijn vriendin aan de [a-straat] te [plaats] . Verdachte bracht
de auto tot stilstand vlak voor het huis van zijn vriendin. Op dat moment zag verdachte dat
er een auto naast hem kwam staan. De bestuurder van deze auto, [slachtoffer] , stapte uit,
pakte uit een tasje om zijn nek een automatisch vuurwapen, een Skorpion, en richtte dat op
de verdachte.

De verdachte heeft op dat moment zijn vriendin de auto uitgejaagd en zijn vuurwapen onder
zijn stoel gepakt.

Verdachte is vervolgens uitgestapt en heeft een aantal kogels op [slachtoffer] afgevuurd.

Vaststelling van de relevante feiten en omstandigheden door het hof

Het hof stelt vast dat de verdachte zowel in het opsporingsonderzoek (verklaringen van 8
mei en 8 juli 2016) als tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep heeft
verklaard dat de auto naast de zijne stopte en dat hij meteen zag dat de inzittende (
[slachtoffer] ) een wapen in zijn hand had en dat hij zag dat het een Skorpion CZ was.
Tevens heeft hij verklaard dat [slachtoffer] uit zijn auto stapte, achter de auto om liep en met
het wapen op verdachte gericht op hem afkwam.

Op grond hiervan verwerpt het hof de aan het verweer ten grondslag gelegde lezing dat de
bestuurder nadat hij was uitgestapt de Skorpion pakte en op de verdachte richtte.

Het hof acht derhalve, gelet op het onderzoek ter terechtzitting, de door de verdediging
gegeven lezing zoals hiervoor weergegeven aannemelijk, met uitzondering van het moment
waarop de verdachte zag dat [slachtoffer] een Skorpion in handen had.

Het hof acht te dien aanzien aannemelijk dat verdachte reeds voordat [slachtoffer] uit zijn
auto was gestapt zag dat deze een Skorpion in handen had. Het hof neemt voorts in
aanmerking dat de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep heeft verklaard dat hij
enkele seconden nadat hij het wapen in [slachtoffer] ’s hand had gezien, schoten op hem
heeft afgevuurd. Daaruit vloeit voort dat de verdachte niet eerst toen [slachtoffer] , nadat hij
was uitgestapt en achterlangs zijn auto om was gelopen, de Skorpion op hem richtte zijn
vriendin de auto uit heeft gejaagd en zijn vuurwapen heeft gepakt, maar daartoe reeds
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overging voordat [slachtoffer] uit zijn auto stapte. Dat vindt bovendien steun in de
verklaringen van de vriendin van verdachte, die heeft verklaard dat zij eerst uit de auto werd
gestuurd en vervolgens [slachtoffer] zag uitstappen.

Het hof overweegt daarbij in het bijzonder nog dat het opsporingsonderzoek verscheidene
aanwijzingen heeft opgeleverd dat de inbeslaggenomen Skorpion van [slachtoffer] afkomstig
was.

Op grond van bovenstaande feiten en omstandigheden is het hof van oordeel dat de
gedragingen van [slachtoffer] , te weten het pakken en vervolgens - nadat hij was
uitgestapt en in de richting van de auto van de verdachte was gelopen - op relatief korte
afstand richten van een vuurwapen op de verdachte, gekwalificeerd kan worden als een
(dreigende) ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van het lijf van de verdachte.

Eis van subsidiariteit

Bij de beoordeling van het verweer is vervolgens aan de orde of de gedragingen van de
verdachte, inhoudende het afvuren van meerdere kogels op/in het lichaam van [slachtoffer]
door noodzakelijke verdediging geboden waren. Meer in het bijzonder dient de vraag
beantwoord te worden of de verdachte zich al dan niet kon en diende te onttrekken aan die
aanranding.

De verdediging heeft in dit verband aangevoerd dat vluchten geen reëel alternatief was,
omdat het onmogelijk was om vanuit stilstand weg te rijden gelet op het paaltje vóór, en de
auto van [slachtoffer] links van de auto van de verdachte, en de mogelijke aanwezigheid van
de vriendin van de verdachte achter zijn auto.

Het hof gaat bij de bespreking hiervan uit van de volgende feiten en omstandigheden.

Zoals hiervoor vastgesteld was het zien van de Skorpion in handen van de achter het stuur
van zijn auto zittende [slachtoffer] voor de verdachte reeds aanleiding om zijn vriendin de
auto uit te sturen en zijn vuurwapen te pakken. Daaruit leidt het hof af dat de verdachte zich
nog voordat [slachtoffer] was uitgestapt het dreigende gevaar van het vuurwapengeweld
realiseerde. Dat betekent dat de verdachte vanaf dat moment gelegenheid heeft gehad zich
aan die dreiging te onttrekken.

Met betrekking tot de vraag of de tijdspanne tussen dat moment en het moment waarop
[slachtoffer] het vuurwapen op verdachte richtte ook voldoende gelegenheid bood om zich
aan de (dreigende) aanranding te onttrekken overweegt het hof dat die tijdspanne in elk
geval voor de vriendin voldoende is geweest om de auto te verlaten, waarbij zij door de
verdachte, zoals hij heeft verklaard, schreeuwende de auto werd uitgeduwd en geschopt.
Het hof acht daardoor niet aannemelijk dat verdachte tegelijk gelegenheid had zijn
vuurwapen te pakken. Gelet op een en ander en op de omstandigheid dat ook het
uitstappen en achter de auto om lopen van [slachtoffer] enige tijd zal hebben gevergd, acht
het hof aannemelijk dat tenminste enige seconden zijn verlopen tussen het moment waarop
de verdachte zich de dreiging realiseerde en het moment waarop [slachtoffer] het wapen op
hem richtte.

Verdachte had volgens zijn verklaring zijn auto stilgezet met de neus op een afstand van 
30 centimeter van een paaltje op het trottoir en met de rechterkoplamp op ongeveer 
30 centimeter van een uit de gevelrij stekende muur. Uit de in het politieproces-verbaal
opgenomen foto’s van de plaats delict (p. 426 en volgende) volgt dat de auto van
[slachtoffer] was stilgezet ter linkerzijde van het aan de rode asfaltering herkenbare fietspad
tussen de rijbaan en het trottoir. Uit de foto op p. 426 leidt het hof af dat de ruimte tussen
het paaltje op het trottoir en de auto van [slachtoffer] een ruimschoots voldoende doorgang
voor de auto van verdachte bood. Het hof acht verder aannemelijk dat verdachte, gezien de
positie van de auto ten opzichte van paaltje en uit de gevelrij stekende muur om door deze
doorgang weg te rijden eenmaal achter zou moeten steken om vrije doorgang te hebben.

Het hof is van oordeel dat de beschikbare tijdspanne van enige seconden, welke het hof
gelet op hetgeen in die tijdspanne voorviel schat op tenminste vijf seconden, toereikend is
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2.3

2.4

2.5

geweest om 
- met eenmaal achteruit steken - via de doorgang over het overigens vrij gelegen fietspad
vooruit weg te rijden en aldus te pogen zich aan het dreigende vuurwapengeweld te
onttrekken. Het hof gaat er daarbij van uit dat de vriendin van verdachte niet uit de auto zou
zijn gestapt, zodat de verdachte bij het achteruit rijden er ook niet op bedacht zou hoeven
zijn dat zij zich mogelijk daar bevond.

Vervolgens is aan de orde of de voor hem bestaande gelegenheid om zich aan de (dreiging
van de) aanranding te onttrekken door de verdachte ook diende te worden benut.

Het hof stelt vast dat de verdachte ter verdediging een confrontatie met zijn belager is
aangegaan, waarvan het verlies van een mensenleven een vrijwel onontkoombaar gevolg
was. Waar - zoals uit het vorenoverwogene volgt - voor hem de gelegenheid bestond om het
eigen leven te redden door de confrontatie uit de weg te gaan, is het hof van oordeel dat de
verdachte zich reeds om die reden aan de (dreigende) aanranding had dienen te onttrekken.

Kort samengevat is het hof van oordeel dat onder de gegeven omstandigheden voor de
verdachte een reële en redelijke mogelijkheid bestond te vluchten en het gebruik maken van
die mogelijkheid ook van de verdachte kon worden gevergd.

Het hof verwerpt derhalve het beroep op noodweer.”

Aan de voor noodweer geldende subsidiariteitseis is niet voldaan indien de verdachte zich niet
behoefde te verdedigen en er dus geen noodzaak tot verdediging bestond. Daarvan is
bijvoorbeeld sprake indien de verdachte zich niet alleen aan de aanranding had kunnen, maar zich
daaraan ook had moeten onttrekken. Het zich aan de aanranding kunnen onttrekken houdt in dat
daartoe voor de verdachte een reële en redelijke mogelijkheid moet hebben bestaan. Dit is
bijvoorbeeld niet het geval wanneer de positie van de verdachte en de ruimte waarin hij zich
bevindt, redelijkerwijs geen mogelijkheid bieden tot onttrekking aan de aanranding. Onttrekking
aan de aanranding moet voorts van de verdachte kunnen worden gevergd. Dit behoeft
bijvoorbeeld niet het geval te zijn wanneer de situatie zo bedreigend is dat zich onttrekken aan de
aanranding geen reëel alternatief is. Ook bij een aanranding van anderen kan zich het geval
voordoen dat men zich niet behoefde te onttrekken aan de aanranding. (Vgl. HR 22 maart 2016,
ECLI:NL:HR:2016:456.)

Het Hof heeft geoordeeld dat de verdachte tussen het moment waarop hij het vuurwapen in
handen van de achter het stuur van zijn auto zittende [slachtoffer] zag en het moment waarop
[slachtoffer] het vuurwapen op hem richtte, naar schatting ten minste vijf seconden had om met
zijn auto achteruit te steken en vervolgens vooruit weg te rijden, en aldus te proberen zich aan
het dreigende vuurwapengeweld te onttrekken. Op grond hiervan heeft het Hof geoordeeld dat de
verdachte een reële en redelijke mogelijkheid had om zich te onttrekken aan de (dreigende)
aanranding. Dit oordeel is, gelet op hetgeen hiervoor onder 2.3 is vooropgesteld, alsmede op
hetgeen de raadsman in zijn pleidooi heeft aangevoerd, echter niet zonder meer begrijpelijk.

Het middel is terecht voorgesteld.

Gelet op de hierna volgende beslissing behoeft het middel geen bespreking.

De Hoge Raad:

- vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van de
onder 1 impliciet subsidiair tenlastegelegde doodslag en de strafoplegging;

- wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak ten aanzien daarvan op het
bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;

3 Beoordeling van het namens de benadeelde partij voorgestelde middel

4 Beslissing
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- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren J.C.A.M.
Claassens en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 25 juni 2019.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG inzake doodslag met vuurwapen te Dordrecht. De conclusie
bespreekt (1) de verwerping van het beroep op noodweer(exces) en het
subsidiariteitsvereiste en (2) met betrekking tot de vordering van de benadeelde
partij 'eigen schuld' in de zin van art. 6:101 BW. De AG adviseert de uitspraak ter
zake van (1) te vernietigen en de zaak in zoverre naar het gerechtshof terug te
wijzen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 18/04104
Zitting: 14 mei 2019

Mr. E.J. Hofstee
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 7 mei 2018 door het gerechtshof Den Haag wegens 1. impliciet
subsidiair “doodslag” en 2. “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 II en 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, meermalen gepleegd en handelen in strijd met artikel 31, eerste lid,
van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van
categorie II en handelen in strijd met artikel 31, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het
feit begaan met betrekking tot een vuurwapen van categorie III, meermalen gepleegd”
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren, met aftrek van voorarrest als
bedoeld in art. 27 Sr. Voorts heeft het hof de vordering van de benadeelde partij toegewezen tot
een bedrag van € 5.000,- en aan de verdachte voor datzelfde bedrag de
schadevergoedingsmaatregel van art. 36f Sr opgelegd, een en ander zoals in de uitspraak
omschreven. Het hof heeft de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk in de vordering
verklaard.

2.  Namens de verdachte is cassatieberoep ingesteld1 en heeft mr. G. Spong, advocaat te Amsterdam,
één middel van cassatie voorgesteld. Namens de benadeelde partij heeft mr. F.J.M. Hamers,
advocaat te Rotterdam, eveneens één middel van cassatie voorgesteld. Mr. G. Spong heeft namens
de verdachte in reactie op het middel van de benadeelde partij een verweerschrift ingediend.

Het middel van de verdachte

3. Het middel van de verdachte klaagt dat het hof het beroep op noodweer c.q. noodweerexces ter

ECLI:NL:PHR:2019:462
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zake van feit 1 heeft verworpen op gronden die deze verwerping niet kunnen dragen.

4. Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat:

“1:

hij op 5 mei 2016 te Dordrecht opzettelijk een persoon genaamd [slachtoffer] van het leven heeft
beroofd, immers heeft verdachte opzettelijk met een vuurwapen kogels in/op het lichaam van die
[slachtoffer] afgevuurd, ten gevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden;”

5. Het hof heeft deze bewezenverklaring doen steunen op een viertal in de bijlage bij het bestreden
arrest opgegeven bewijsmiddelen.2

6. Ten aanzien van het in het middel bedoelde beroep op noodweer respectievelijk noodweerexces
heeft het hof het volgende overwogen en beslist:

“De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman – overeenkomstig zijn overgelegde en in het
procesdossier gevoegde pleitnota – ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde gesteld dat de
verdachte heeft gehandeld uit noodweer en dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging. De
raadsman heeft daartoe aangevoerd dat de verdachte werd blootgesteld aan een ogenblikkelijke,
wederrechtelijke aanranding van de kant van [slachtoffer] (hierna: [slachtoffer] ), en dat hij zich
daartegen heeft verdedigd.

De raadsman baseert dit verweer op feiten en omstandigheden die kort gezegd op het volgende
neerkomen.

Door de raadsman aangevoerde feiten en omstandigheden

De verdachte reed op 5 mei 2016 in een door hem bestuurde auto met zijn vriendin naast hem
gezeten naar het huis van zijn vriendin aan de [a-straat] te [plaats] . Verdachte bracht de auto tot
stilstand vlak voor het huis van zijn vriendin. Op dat moment zag verdachte dat er een auto naast
hem kwam staan. De bestuurder van deze auto, [slachtoffer] , stapte uit, pakte uit een tasje om zijn
nek een automatisch vuurwapen, een Skorpion, en richtte dat op de verdachte.

De verdachte heeft op dat moment zijn vriendin de auto uitgejaagd en zijn vuurwapen onder zijn stoel
gepakt.

Verdachte is vervolgens uitgestapt en heeft een aantal kogels op [slachtoffer] afgevuurd.

Vaststelling van de relevante feiten en omstandigheden door het hof

Het hof stelt vast dat de verdachte zowel in het opsporingsonderzoek (verklaringen van 8 mei en 8 juli
2016) als tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep heeft verklaard dat de auto naast
de zijne stopte en dat hij meteen zag dat de inzittende ( [slachtoffer] ) een wapen in zijn hand had en
dat hij zag dat het een Skorpion CZ was. Tevens heeft hij verklaard dat [slachtoffer] uit zijn auto
stapte, achter de auto om liep en met het wapen op verdachte gericht op hem afkwam.

Op grond hiervan verwerpt het hof de aan het verweer ten grondslag gelegde lezing dat de
bestuurder nadat hij was uitgestapt de Skorpion pakte en op de verdachte richtte.

Beroep op noodweer
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Het hof acht derhalve, gelet op het onderzoek ter terechtzitting, de door de verdediging gegeven
lezing zoals hiervoor weergegeven aannemelijk, met uitzondering van het moment waarop de
verdachte zag dat [slachtoffer] een Skorpion in handen had.

Het hof acht te dien aanzien aannemelijk dat verdachte reeds voordat [slachtoffer] uit zijn auto was
gestapt zag dat deze een Skorpion in handen had. Het hof neemt voorts in aanmerking dat de
verdachte ter terechtzitting in hoger beroep heeft verklaard dat hij enkele seconden nadat hij het
wapen in [slachtoffer] ’s hand had gezien, schoten op hem heeft afgevuurd. Daaruit vloeit voort dat de
verdachte niet eerst toen [slachtoffer] , nadat hij was uitgestapt en achterlangs zijn auto om was
gelopen, de Skorpion op hem richtte zijn vriendin de auto uit heeft gejaagd en zijn vuurwapen heeft
gepakt, maar daartoe reeds overging voordat [slachtoffer] uit zijn auto stapte. Dat vindt bovendien
steun in de verklaringen van de vriendin van verdachte, die heeft verklaard dat zij eerst uit de auto
werd gestuurd en vervolgens [slachtoffer] zag uitstappen.

Het hof overweegt daarbij in het bijzonder nog dat het opsporingsonderzoek verscheidene
aanwijzingen heeft opgeleverd dat de inbeslaggenomen Skorpion van [slachtoffer] afkomstig was.

Op grond van bovenstaande feiten en omstandigheden is het hof van oordeel dat de gedragingen van
[slachtoffer] , te weten het pakken en vervolgens – nadat hij was uitgestapt en in de richting van de
auto van de verdachte was gelopen – op relatief korte afstand richten van een vuurwapen op de
verdachte, gekwalificeerd kan worden als een (dreigende) ogenblikkelijke, wederrechtelijke
aanranding van het lijf van de verdachte.

Eis van subsidiariteit

Bij de beoordeling van het verweer is vervolgens aan de orde of de gedragingen van de verdachte,
inhoudende het afvuren van meerdere kogels op/in het lichaam van [slachtoffer] door noodzakelijke
verdediging geboden waren. Meer in het bijzonder dient de vraag beantwoord te worden of de
verdachte zich al dan niet kon en diende te onttrekken aan die aanranding.

De verdediging heeft in dit verband aangevoerd dat vluchten geen reëel alternatief was, omdat het
onmogelijk was om vanuit stilstand weg te rijden gelet op het paaltje vóór, en de auto van
[slachtoffer] links van de auto van de verdachte, en de mogelijke aanwezigheid van de vriendin van de
verdachte achter zijn auto.

Het hof gaat bij de bespreking hiervan uit van de volgende feiten en omstandigheden.

Zoals hiervoor vastgesteld was het zien van de Skorpion in handen van de achter het stuur van zijn
auto zittende [slachtoffer] voor de verdachte reeds aanleiding om zijn vriendin de auto uit te sturen
en zijn vuurwapen te pakken. Daaruit leidt het hof af dat de verdachte zich nog voordat [slachtoffer]
was uitgestapt het dreigende gevaar van het vuurwapengeweld realiseerde. Dat betekent dat de
verdachte vanaf dat moment gelegenheid heeft gehad zich aan die dreiging te onttrekken.

Met betrekking tot de vraag of de tijdspanne tussen dat moment en het moment waarop [slachtoffer]
het vuurwapen op verdachte richtte ook voldoende gelegenheid bood om zich aan de (dreigende)
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aanranding te onttrekken overweegt het hof dat die tijdspanne in elk geval voor de vriendin
voldoende is geweest om de auto te verlaten, waarbij zij door de verdachte, zoals hij heeft verklaard,
schreeuwende de auto werd uitgeduwd en geschopt. Het hof acht daarvoor niet aannemelijk dat
verdachte tegelijk gelegenheid had zijn vuurwapen te pakken. Gelet op een en ander en op de
omstandigheid dat ook het uitstappen en achter de auto om lopen van [slachtoffer] enige tijd zal
hebben gevergd, acht het hof aannemelijk dat tenminste enige seconden zijn verlopen tussen het
moment waarop de verdachte zich de dreiging realiseerde en het moment waarop [slachtoffer] het
wapen op hem richtte.

Verdachte had volgens zijn verklaring zijn auto stilgezet met de neus op een afstand van 30
centimeter van een paaltje op het trottoir en met de rechterkoplamp op ongeveer 30 centimeter van
een uit de gevelrij stekende muur. Uit de in het politieproces-verbaal opgenomen foto’s van de plaats
delict (p. 426 en volgende) volgt dat de auto van [slachtoffer] was stilgezet ter linkerzijde van het aan
de rode asfaltering herkenbare fietspad tussen de rijbaan en het trottoir. Uit de foto op p. 426 leidt
het hof af dat de ruimte tussen het paaltje op het trottoir en de auto van [slachtoffer] een
ruimschoots voldoende doorgang voor de auto van verdachte bood. Het hof acht verder aannemelijk
dat verdachte, gezien de positie van de auto ten opzichte van paaltje en uit de gevelrij stekende muur
om door deze doorgang weg te rijden eenmaal achter zou moeten steken om vrije doorgang te
hebben.

Het hof is van oordeel dat de beschikbare tijdspanne van enige seconden, welke het hof gelet op
hetgeen in die tijdspanne voorviel schat op tenminste vijf seconden, toereikend is geweest om – met
eenmaal achteruit steken – via de doorgang over het overigens vrij gelegen fietspad vooruit weg te
rijden en aldus te pogen zich aan het dreigende vuurwapengeweld te onttrekken. Het hof gaat er
daarbij van uit dat de vriendin van verdachte niet uit de auto zou zijn gestapt, zodat de verdachte bij
het achteruit rijden er ook niet op bedacht zou hoeven zijn dat zij zich mogelijk daar bevond.

Vervolgens is aan de orde of de voor hem bestaande gelegenheid om zich aan de (dreiging van de)
aanranding te onttrekken door de verdachte ook diende te worden benut.

Het hof stelt vast dat de verdachte ter verdediging een confrontatie met zijn belager is aangegaan,
waarvan het verlies van een mensenleven een vrijwel onontkoombaar gevolg was. Waar – zoals uit
het vorenoverwogene volgt – voor hem de gelegenheid bestond om het eigen leven te redden door
de confrontatie uit de weg te gaan, is het hof van oordeel dat de verdachte zich reeds om die reden
aan de (dreigende) aanranding had dienen te onttrekken.

Kort samengevat is het hof van oordeel dat onder de gegeven omstandigheden voor de verdachte
een reële en redelijke mogelijkheid bestond te vluchten en het gebruik maken van die mogelijkheid
ook van de verdachte kon worden gevergd.

Het hof verwerpt derhalve het beroep op noodweer.

[…]

“Strafbaarheid van de verdachte

Beroep op noodweerexces
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Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman – overeenkomstig zijn overgelegde en in het
procesdossier gevoegde pleitnota – subsidiair aangevoerd dat de verdachte heeft gehandeld uit
noodweerexces. De raadsman heeft gesteld dat, mocht de verdachte de grenzen van een
noodzakelijke verdediging hebben overschreden, deze overschrijding het onmiddellijk gevolg is
geweest van een door de ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding veroorzaakte hevige
gemoedsbeweging.

Het hof overweegt daaromtrent als volgt.

Het verweer neemt tot uitgangspunt dat de verdachte de grenzen van een noodzakelijke verdediging
heeft overschreden. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen en beslist was weliswaar sprake
van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding, maar bestond er geen noodzaak tot
verdediging.

Dit brengt mee dat het verweer moet worden verworpen.”

7. Het hof heeft zowel het beroep op noodweer als dat op noodweerexces verworpen op de grond
dat voor de verdachte geen noodzaak tot verdediging bestond, omdat de verdachte zich kon en
moest onttrekken aan de door het hof vastgestelde ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding als
bedoeld in art. 41, eerste lid, Sr. Voor zover voor deze zogenoemde subsidiariteitseis van belang,
heeft de Hoge Raad in zijn overzichtsarrest van 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316,
m.nt. Rozemond het volgende over noodweer en noodweerexces overwogen (met weglating van
voetnoten):

3.5.1. In het voor noodweer geldende vereiste dat de gedraging is "geboden door de noodzakelijke
verdediging" worden zowel de zogenoemde subsidiariteits- als de proportionaliteitseis tot uitdrukking
gebracht. Deze met elkaar samenhangende en niet altijd scherp te onderscheiden eisen hebben
betrekking op de vraag of de verdediging tegen de aanranding noodzakelijk was, respectievelijk op de
vraag of de gekozen wijze van verdediging tegen de aanranding geboden was.

Zeker bij deze eisen kan de persoon van degene die zich op noodweer beroept, van belang zijn. Van
de ene persoon mag bijvoorbeeld op grond van zijn hoedanigheid of bijzondere vaardigheden meer
worden gevergd op het vlak van de proportionaliteit dan van een ander.

Noodzaak van verdediging en onttrekkingsvereiste

3.5.2. Aan de subsidiariteitseis is niet voldaan indien de verdachte zich niet behoefde te verdedigen
en er dus geen noodzaak tot verdediging bestond. 
Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien de verdachte zich niet alleen aan de aanranding had kunnen,
maar zich daaraan ook had moeten onttrekken. Bij de verwerping van een beroep op noodweer kan
dus niet worden volstaan met het enkele argument dat de verdachte zich aan de aanranding had
kunnen onttrekken. 

Geboden door de noodzakelijke verdediging
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Het zich aan de aanranding kunnen onttrekken houdt in dat daartoe voor de verdachte een reële en
redelijke mogelijkheid moet hebben bestaan. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer de positie van
de verdachte en de ruimte waarin hij zich bevindt, redelijkerwijs geen mogelijkheid bieden tot
onttrekking aan de aanranding. 
Onttrekking aan de aanranding moet voorts van de verdachte kunnen worden gevergd. Dit behoeft
bijvoorbeeld niet het geval te zijn wanneer de situatie zo bedreigend is dat zich onttrekken aan de
aanranding geen reëel alternatief is. Ook bij een aanranding van anderen kan zich het geval voordoen
dat men zich niet behoefde te onttrekken aan de aanranding. Bovendien kan iemands hoedanigheid –
bijvoorbeeld die van politieambtenaar of van een op basis van art. 53 Sv optredend persoon - hier van
belang zijn.

[...]

Noodweerexces 
3.6.1. Noodweerexces kan in beeld komen bij een "overschrijding van de grenzen van de
noodzakelijke verdediging", dus wanneer aan alle voorgaande eisen is voldaan behalve aan de
proportionaliteitseis. Wat de subsidiariteitseis betreft, verdient opmerking dat voor een beroep op
noodweerexces geldt dat er wel een noodzaak tot verdediging moet zijn of moet zijn geweest.”

8. De subsidiariteitseis heeft, zoals ook uit het hiervoor aangehaalde overzichtsarrest blijkt,
betrekking op de vraag of er een noodzaak tot verdediging bestond. De verdedigingsnoodzaak
bestaat niet wanneer zinvolle alternatieven voor de gekozen verdediging beschikbaar waren waarvan
het gebruik redelijkerwijs van de verdachte kon en mocht worden gevergd. Dit onttrekkingsvereiste
heeft aldus zowel een feitelijke als een normatieve component; het gaat om zich kunnen én moeten
onttrekken aan de aanranding.3

9. Of een verdachte zich aan een aanranding heeft kunnen en moeten onttrekken, laat zich niet in
algemene zin bepalen, maar is afhankelijk van de (feitelijke) omstandigheden van het geval.4 Wel kan
in het algemeen worden geconstateerd dat de Hoge Raad er streng op toeziet dat beroepen op
noodweer en noodweerexces niet te snel of gemakkelijk worden verworpen.5 Daarom stelt hij hoge
eisen aan de motivering van een verwerping van het beroep op noodweer(exces), meer in het
bijzonder ook aan het oordeel dat de verdachte zich aan het geweld diende te onttrekken.6 Diverse
gezichtspunten kunnen in dit verband de aandacht van de rechter vragen, zoals het onverwachte en
plotselinge karakter van de aanranding, de locatie waarop zij plaatsvond, de gedragingen van de
verdachte en het slachtoffer voorafgaand aan die aanranding en de persoon en functie van de
verdachte.7 Alle omstandigheden van het geval in ogenschouw nemend, zal sprake moeten zijn van –
in de woorden van het overzichtsarrest – “een reële en redelijke mogelijkheid” tot onttrekking. De
Hullu stelt in dit verband nog dat van de verdachte niet mag worden gevergd dat hij een optimale
handelwijze heeft gekozen maar dat moet worden bezien of zijn oplossing redelijk is, waarbij alleen
“psychologisch reële en vrij duidelijk aanbevelenswaardige” mogelijkheden tot onttrekking het
aanvaarden van een beroep op noodweer zouden moeten beletten.8 Hij haalt daarbij Machielse aan,
die in zijn proefschrift reeds stelde “dat men in beginsel niet behoeft te vluchten, behoudens
tegenindikaties, omdat dat recht doet aan het bijzondere karakter van de noodweer.”9 Het komt mij
voor dat dit standpunt van Machielse in de loop der jaren bepaald niet is verouderd.

10. Voorts verdient opmerking dat de door het hof vastgestelde feiten en omstandigheden, waaronder
de in cassatie niet bestreden veroordeling van de verdachte wegens verboden bezit van een
vuurwapen, wel enige aanleiding geven om te bezien of een beroep op noodweer anders dient te
worden beoordeeld waar het gaat om delicten die zich voltrekken ‘in het criminele milieu’. Die vraag is
vaker opgeworpen. Geredeneerd kan worden dat zowel de latere verdachte als het latere slachtoffer
zich bewust met (zware) criminaliteit heeft ingelaten en aldus het ontstaan van bedreigende situaties
in meer of mindere mate op de koop toe neemt en zo beschouwd aan het verkeren in een
noodweersituatie een zekere eigen schuld draagt. Ook vanuit de gedachte dat het noodweerrecht
niet alleen grondslag vindt in het recht op zelfbescherming en –verdediging, maar ook in de
handhaving van de rechtsorde tegen de aanranding, is voor een wat andere beoordeling in dat
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verband wel het één en ander te zeggen.10 Voor het standpunt dat het zich inlaten met (zware)
criminele activiteiten op zichzelf aan een geslaagd beroep op noodweer in de weg staat, vind ik in de
rechtspraak van de Hoge Raad echter geen steun.11 Bovendien houdt het bestreden arrest ook
onvoldoende in om te kunnen vaststellen dát het hof een dergelijke factor bij de beoordeling van het
beroep op noodweer(exces) van belang heeft geacht.

11. Het oordeel van het hof dat de verdachte zich aan de aanranding redelijkerwijs kon onttrekken en
dat zulks ook van hem kon worden gevergd, acht ik in het licht van het voorgaande niet zonder meer
begrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Daartoe neem ik het volgende in aanmerking.

12. Feitelijk heeft het hof het volgende vastgesteld. De verdachte reed met zijn vriendin in een door
hem bestuurde auto en bracht de auto vlak voor het huis van zijn vriendin tot stilstand. Op dat
moment zag de verdachte dat een auto naast hem kwam staan. Deze auto werd bestuurd door
[slachtoffer] , het latere slachtoffer. Het hof acht aannemelijk dat de verdachte nog voordat
[slachtoffer] uit zijn auto was gestapt, zag dat deze een Skorpion in handen had. De verdachte – zo
overweegt het hof onder het kopje “Eis van subisidiariteit” (arrest, blad 7) – had de Skorpion al gezien
in handen van [slachtoffer] toen deze achter het stuur van zijn auto zat (en, kennelijk, de auto tot
stilstand bracht). Op dat moment joeg de verdachte zijn vriendin de auto uit en pakte hij zijn
vuurwapen onder zijn stoel vandaan. [slachtoffer] liep om zijn eigen auto heen. Vervolgens vuurde de
verdachte een aantal kogels op [slachtoffer] af. Of de verdachte op dat moment ook zelf uit zijn auto
was gestapt, zegt het hof niet met zoveel woorden (anders dan de rechtbank), maar dit kan wel
worden afgeleid uit de overweging van het hof dat het de door de verdediging gegeven lezing zoals
weergegeven aannemelijk acht (met uitzondering van het moment waarop de verdachte zag dat
[slachtoffer] een Skorpion in handen had); in die, door het hof weergegeven, lezing is de verdachte
uitgestapt, waarna hij de kogels afvuurde.

13. In zijn beoordeling of de verdachte voldoende reële gelegenheid had zich aan de aanranding te
onttrekken, heeft het hof het moment waarop [slachtoffer] zijn auto naast de auto van de verdachte
stilzette als het kritieke keuzemoment beschouwd. Het is volgens ’s hofs vaststelling dít moment
geweest waarop de verdachte zag dat [slachtoffer] , zittend achter het stuur, een Skorpion in zijn
handen had en de verdachte direct daarop zijn vriendin de auto uitwerkte. De verdachte moet toen,
aldus het hof, zich het dreigende gevaar van vuurwapengeweld hebben gerealiseerd. Het hof stelt
vervolgens vast dat “enige seconden” zijn verlopen tussen het moment waarop de verdachte zich de
dreiging realiseerde en het moment waarop [slachtoffer] het wapen op hem richtte. De verdachte had
immers tijd gehad zijn vriendin uit de auto te sturen en een wapen te pakken, terwijl [slachtoffer] om
de auto heenliep, zo luidt de redenering van het hof. Het hof schat deze tijdspanne – allemaal
achteraf en in alle rust berekend uiteraard, mede aan de hand van (achteraf) gemaakte politiefoto’s
ter plaatse – op ten minste vijf seconden en is van oordeel dat daarbinnen voor de verdachte
voldoende gelegenheid was zich aan het geweld te onttrekken door niet eerst van alles te doen om
zijn vriendin uit de auto te krijgen, maar in plaats daarvan meteen zijn auto – met eenmaal achteruit
steken – tussen het voor die auto gesitueerde paaltje en de auto van [slachtoffer] heen te
manoeuvreren en op die manier weg te rijden.

14. Het oordeel van het hof dat de verdachte aldus een reële en redelijke mogelijkheid had zich aan
de aanranding te onttrekken, acht ik niet zonder meer begrijpelijk. Het hof heeft immers de
mogelijkheid opengelaten dat reeds op het kritieke moment dat de auto van [slachtoffer] naast die
van de verdachte stopte, de situatie voor de verdachte onmiddellijk dermate bedreigend was en dat
daarom wegrijden onder de gegeven omstandigheden niet als een reëel alternatief kon worden
beschouwd.12 In het bijzonder heeft het hof in zijn overwegingen dat en waarom de – door het hof
achteraf berekende – tijdsspanne tussen het stoppen van [slachtoffer] en het richten van de Skorpion
op de verdachte zich goed leende voor een vluchtpoging, niet (kenbaar) betrokken dat [slachtoffer]
mogelijk (zo niet waarschijnlijk) direct op een eventuele vluchtpoging zou hebben gereageerd. Dat
iemand die een auto pal naast een andere auto stilzet en daarbij (dus) op zeer korte afstand een
Skorpion in handen heeft met de kennelijke intentie daarmee de inzittenden van die andere auto
geweld aan te doen, een eventuele vluchtpoging als omschreven zal trachten te verijdelen is op
voorhand bepaald niet onaannemelijk te achten. Daarbij merk ik op dat de Skorpion waarover
[slachtoffer] beschikte een kogelregen teweeg kan brengen die dwars door een auto heen slaat en
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dat dit vuurwapen – de steller van het middel voert dit als feit van algemene bekendheid aan –
uitermate geschikt is om een vlucht als hier bedoeld effectief te doen mislukken.13

15. Voorts is met betrekking tot de slagingskans van een eventuele onttrekkingspoging van belang
dat het hof heeft vastgesteld dat de verdachte zijn auto eerst achteruit had dienen te rijden alvorens
weg te kunnen komen. Of de motor van de auto van de verdachte nog draaide, blijkt echter niet uit de
door het hof vastgestelde feiten en omstandigheden. Daarnaast roept het oordeel van het hof dat de
verdachte kon vluchten door zijn auto tussen het voor zijn auto gesitueerde paaltje en de auto van
[slachtoffer] heen te sturen, de vraag op hoe zulks zich verhoudt tot het oordeel van het hof dat de
plicht zich aan de aanranding te onttrekken ontstond bij het zien van de Skorpion, dat wil hier dus
zeggen (zie randnummer 12) op het moment dat [slachtoffer] nog achter het stuur zat en dus nog niet
uit zijn auto was gestapt. Gezien de door het hof geschetste toedracht lijkt immers voor de hand te
liggen dat zolang [slachtoffer] nog achter het stuur zat, hij de vluchtweg eenvoudig (ook) had kunnen
blokkeren door de ruimte tussen zijn auto en het paaltje te verkleinen, als hij dan al niet meteen van
zijn vuurwapen gebruik had gemaakt.

16. Al met al komt het mij voor dat het hof onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat de door hem
beschreven vluchtweg onder de gegeven omstandigheden – waaronder het zeer korte tijdsbestek
waarin handelen geboden was en de zeer korte afstand waarop de aanranding zich manifesteerde,
naast de plotselinge en onverhoedse aanranding en de ernst daarvan – daadwerkelijk geschikt was
om te voorkomen dat de verdachte en/of zijn vriendin het slachtoffer van vuurwapengeweld zou of
zouden worden. De verwerping van het beroep op noodweer laat aldus, niettegenstaande hetgeen
door de raadsman in hoger beroep in de kern naar voren is gebracht, de bestaanbare variant open
dat onder de zojuist door mij genoemde omstandigheden voor de verdachte geen reële en redelijke
mogelijkheid tot onttrekking aan het dreigende vuurwapengeweld heeft bestaan.

17. Voorts heeft het hof ten aanzien van de vraag of het gebruik van de mogelijkheid te vluchten ook
van de verdachte mocht worden gevergd, overwogen dat van de aangegane confrontatie het verlies
van een mensenleven een vrijwel onontkoombaar gevolg was. Waar voor de verdachte gelegenheid
was om het eigen leven te redden door een dergelijke confrontatie uit de weg te gaan, had de
verdachte zich volgens het hof reeds om die reden aan de (dreigende) aanranding dienen te
onttrekken.

18. Naar mijn inzicht stelt het hof hiermee te hoge eisen aan hetgeen van een verdachte in een geval
als het onderhavige redelijkerwijs kan worden gevergd. Ik zou menen dat in een situatie als deze,
waarin sprake is van een plotselinge en ernstige confrontatie met (aldus het hof in casu) het “vrijwel
onontkoombare verlies” van een mensenleven, van een redelijk mens niet zonder meer mag worden
gevergd dat hij in de onmiddellijkheid van de keuze van handelen ter bescherming van zijn eigen
leven (en dat van zijn partner) veel of meer gewicht hecht aan het mogelijk overlijden van de
aanvaller. Psychologisch reëel lijkt mij te verwachten dat men een dergelijk ogenblikkelijk besluit vooral
neemt op basis van een eerste (primaire) inschatting van de meest kansrijke bescherming van het
eigen leven en dat van de partner. Dat de betrokkene in een dergelijk stressvolle situatie allereerst
denkt aan bescherming van het leven van zijn of haar partner, valt de betrokkene toch bezwaarlijk
tegen te werpen. Ook in dit opzicht acht ik het oordeel van het hof dat van de verdachte mocht
worden gevergd dat hij koos voor de door het hof voorgehouden vluchtmogelijkheid niet zonder meer
begrijpelijk.

19. In zoverre slaagt het middel.

20. Voor zover het middel nog klaagt dat het hof het beroep op noodweerexces heeft verworpen op
gronden die deze verwerping niet kunnen dragen, merk ik het volgende op. Dit onderdeel van het
middel volgt mijn slotsom over de hierboven besproken klacht (over de verwerping van het beroep op
noodweer). Het hof heeft aan de verwerping van het beroep op noodweerexces ten grondslag gelegd
dat geen noodzaak bestond tot verdediging tegen de ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding.
Indien de Hoge Raad met mij van oordeel is dat dit oordeel over de noodzakelijkheid van de
verdediging niet zonder meer begrijpelijk is, slaagt het middel ook voor zover het opkomt tegen de
verwerping van het beroep op noodweerexces. Mocht de Hoge Raad echter oordelen dat de
motivering van de verwerping van het beroep op noodweer niet onbegrijpelijk is, dan kan (de
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motivering van) het oordeel van het hof dat de noodzaak tot verdediging ontbrak, de verwerping van
het beroep op noodweerexces zelfstandig dragen.14

21. Het middel van de verdachte slaagt.

Het middel van de benadeelde partij

22. Hoewel naar mijn inzicht het middel van de verdachte slaagt, bespreek ik voor de volledigheid ook
het middel van de benadeelde partij. Dit middel behelst de klacht dat het hof de vordering van de
benadeelde partij ten onrechte heeft gematigd op de grond dat het slachtoffer zelf voor meer dan
50% eigen schuld heeft gehad aan zijn overlijden.

23. Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij heeft het hof in het bestreden arrest het
volgende overwogen:

“In het onderhavige strafproces heeft [benadeelde] zich als benadeelde partij gevoegd en een
vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële schade als gevolg van het aan de
verdachte onder 1 ten laste gelegde, tot een bedrag van € 10.258,70 te vermeerderen met de
wettelijke rente.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde en in hoger beroep
gehandhaafde bedrag van € 10.258,70, te vermeerderen met de wettelijke rente.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de gehele vordering van de benadeelde
partij, te vermeerderen met de wettelijke rente en met oplegging van de
schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is namens de verdachte betwist, inhoudende dat bij een
veroordeling het toe te wijzen bedrag gematigd dient te worden in verband met artikel 101 van Boek
6 van het Burgerlijk Wetboek; kort gezegd het eigen aandeel van het slachtoffer.

Het hof ziet, gelet op de feiten en omstandigheden zoals die door het hof zijn vastgesteld, de
redelijkheid en billijkheid en hetgeen namens de verdachte naar voren is gebracht, aanwijzingen de
vordering te matigen.

Met inachtneming daarvan is het hof van oordeel dat de benadeelde partij heeft aangetoond dat tot
een bedrag van € 5.000,- materiële schade is geleden. Deze schade is een rechtstreeks gevolg van
het onder 1 bewezen verklaarde. De vordering van de benadeelde partij zal tot dat bedrag worden
toegewezen, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag vanaf 5 mei 2016
tot aan de dag der algehele voldoening.

Voor het overige deel levert behandeling van de vordering van de benadeelde partij naar het oordeel
van het hof een onevenredige belasting van het strafgeding op. Het hof zal dan ook bepalen dat de
benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk is in de vordering tot vergoeding van de geleden
schade. Deze kan in zoverre bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

Het bovenstaande 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.”
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24. In de toelichting op het middel wordt ten eerste betwist de conclusie van het hof dat het
slachtoffer een eigen aandeel heeft gehad in zijn overlijden. Die klacht is feitelijk en reeds daarom
vruchteloos voorgesteld. Anders dan de steller van het middel wil, is het hof niet voorbijgegaan “aan
het feit dat geenszins vaststaat dat het slachtoffer de intentie had zijn opponent te doden”. Het hof
heeft in zijn arrest immers uitdrukkelijk vastgesteld dat “de gedragingen van [slachtoffer] , te weten
het pakken en vervolgens – nadat hij was uitgestapt en in de richting van de auto van de verdachte
was gelopen – op relatief korte afstand richten van een vuurwapen op de verdachte, gekwalificeerd
kan worden als een (dreigende) ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van het lijf van de
verdachte.” Dat het hof op grond daarvan aanwijzingen ziet om de vordering te matigen is geenszins
onbegrijpelijk. In zoverre faalt het middel.

25. Vervolgens wordt in de toelichting op het middel betoogt dat het hof naar burgerlijk recht niet
heeft kunnen komen tot de wijze waarop het de vastgestelde schade over de verdachte en het
slachtoffer heeft verdeeld. De steller van het middel leest de bestreden uitspraak zó, dat het hof de
schade aan ieder van de betrokkenen heeft toegerekend in de verhouding waarin het de vordering
heeft toegewezen respectievelijk niet-ontvankelijk heeft verklaard. Door van het gevorderde bedrag
van € 10.258,70 een bedrag van € 5.000,- toe te wijzen, zou het hof aldus het eigen aandeel van het
slachtoffer in zijn overlijden op iets meer dan 50% hebben gesteld.

26. Met dit betoog wordt uitgegaan van een onjuiste lezing van de bestreden uitspraak. Het hof heeft
immers geoordeeld dat de benadeelde partij (in elk geval) heeft aangetoond € 5.000,- aan materiële
schade te hebben geleden en dat dit bedrag dan ook kan worden toegewezen. Voor het overige, en
kennelijk omdat het hof op grond van hetgeen door de verdachte naar voren is gebracht
“aanwijzingen” ziet voor kort gezegd het eigen aandeel van het slachtoffer, levert behandeling van de
vordering van de benadeelde partij naar het oordeel van het hof een onevenredige belasting voor het
strafgeding op. Het hof heeft de vordering in zoverre niet afgewezen, maar niet-ontvankelijk
verklaard. Een oordeel over een redelijke verdeling boven het toegewezen bedrag van € 5.000,- ligt
daarin niet besloten. Het hof laat daarmee enkel het oordeel te dien aanzien over aan de burgerlijke
rechter. Voorts is het oordeel van het hof dat de vordering een onevenredige belasting voor het
strafgeding oplevert, feitelijk en kan het in cassatie slechts op zijn begrijpelijkheid worden getoetst.15

Welnu, mijns inziens is dat oordeel niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Ook in zoverre is het
middel tevergeefs voorgesteld.

27. Het middel van de benadeelde partij faalt.

Afronding

28. Het middel van de verdachte slaagt. Het middel van de benadeelde partij faalt en kan worden
afgedaan met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende motivering.

29. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden
uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

30. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak – voor zover aan het oordeel
van de Hoge Raad onderworpen16 – maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ten aanzien van het
onder 1 bewezenverklaarde en de strafoplegging, tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof
Den Haag teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan, en tot
verwerping van de beroepen voor het overige.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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Blijkens een zich in het procesdossier bevindende “akte partiële intrekking cassatie” is het
cassatieberoep op 21 november 2018 ingetrokken, voor zover gericht tegen de vrijspraak van de
impliciet primair onder 1 tenlastegelegde moord.

Het hof heeft overwogen dat ingevolge art. 359, derde lid, Sv met een opgave kon worden volstaan
nu de verdachte ter zake van het feit een bekennende verklaring heeft afgelegd, hij nadien niet
anders heeft verklaard en noch door hem noch door zijn raadsman vrijspraak is bepleit.

Zie daarover nader J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 328 e.v. en A.J.
Machielse in Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, art. 41, aant. 11.

Aldus: HR 18 juni 1957, ECLI:NL:HR:1957:222, NJ 1957/446, m.nt. Pompe; HR 6 oktober 2009,
ECLI:NL:HR:2009:BI3874, NJ 2010/301, m.nt. Borgers; HR 12 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW7944, NJ
2012/380; HR 24 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:773, NJ 2014/277, m.nt. Keulen; en HR 19 mei
2015, ECLI:NL:HR:2015:1243, NJ 2015/258.

Zie het genoemde overzichtsarrest van 22 maart 2016, ECLI:NLHR:2016:456, NJ 2016/316, m.nt.
Rozemond, en voorts M.J. Borgers in zijn annotatie (onderdeel 1) onder HR 6 oktober 2009,
ECLI:NL:HR:2009:BI3874, NJ 2010/301.

Ik wijs op: HR 21 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:ZD2062, NJ 2001/160, m.nt. De Hullu; HR 28
maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8087, NJ 2006/509, m.nt. Buruma; HR 21 november 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AX9177 NJ 2006/650; HR 6 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI3874, NJ 2010/301,
m.nt. Borgers; HR 12 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW7944, NJ 2012/380; HR 24 september 2013,
ECLI:NL:HR:2013:773, NJ 2014/277, m.nt. Keulen; HR 19 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1243, NJ
2015/258; HR 26 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:106; HR 10 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2595;
en HR 3 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:496, NJ 2018/200.

Over die factoren nader R. ter Haar & G.H. Meijer, Noodweer, Deventer: Kluwer 2009, p. 43-58.

De Hullu, a.w., p. 329.

A.J. Machielse, Noodweer in het strafrecht, Stichting Onderzoek Recht en Beleid, Amsterdam: 1986, p.
655.

Hierover uitvoerig N. Rozemond & R. ter Haar, ‘Culpa in causa in het criminele milieu. De
rechtsgevolgen van het ontbreken van rechtsordehandhaving op het noodweerrecht’, TPWS 2017/2.
Zie ook de conclusie (onderdeel 12) van voormalig plv. P-G Fokkens vóór HR 21 december 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AR3687, NJ 2007/469, m.nt. De Jong en de noot van Rozemond onder HR 22 maart
2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316.

Vgl. HR 7 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1786, NJ 2016/39, m.nt. Rozemond en HR 17 mei 2016,
ECLI:NL:HR:2016:864, NJ 2016/461, m.nt. Rozemond.

Zie ook HR 6 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI3874, NJ 2010/301, m.nt. Borgers.

Https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%AOkorpion.

HR 3 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:205.

Vgl. HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:476, NJ 2014/281, m.nt. Schalken.

Zie hiervoor randnummer 2 en noot 1.

460



Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 29-01-2019

Datum publicatie 29-01-2019

Zaaknummer 17/05198

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:1359 
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2017:9380, Bekrachtiging/bevestiging 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Dood door schuld in het verkeer, art. 6 WVW 1994. Dodelijk verkeersongeval
veroorzaakt door psychose t.g.v. amfetaminegebruik te wijten aan schuld
verdachte? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5822
en ECLI:NL:HR:2008:BC3797 m.b.t. bestanddeel “schuld” in art. 6 WVW 1994
en verontschuldigbare onmacht. ’s Hofs oordeel dat sprake is van “schuld” in de zin
van art. 6 WVW 1994 is niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat Hof heeft
vastgesteld dat verdachte de keuze om amfetamine te gebruiken volledig vrijwillig
heeft gemaakt, dat hij wist dat dit een harddrug was en dus een middel was dat (op
gevaarlijke wijze) van invloed kan zijn op de psyche en dat hij is overgegaan tot het
gebruik daarvan, zonder zich van tevoren te verdiepen in de dosering en de
(mogelijke) precieze effecten daarvan, waaronder ook de duur van die effecten.
Opvatting dat een en ander slechts dan aan verdachte zou kunnen worden
toegerekend als hij wist, dan wel moest weten, dat het gebruik van amfetamine een
psychose zou kunnen veroorzaken en voorts ook het concrete gevolg daarvan - het
plegen van de onderhavige strafbare feiten - redelijkerwijs voorzienbaar was, vindt
geen steun vindt in het recht. Ook overigens getuigt ’s Hofs oordeel dat sprake is
van “schuld” in de zin van art. 6 WVW 1994 niet van een onjuiste rechtsopvatting,
is het niet onbegrijpelijk en ook in het licht van hetgeen in h.b. door de verdediging
is aangevoerd, voldoende gemotiveerd. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2019-0013 
NJB 2019/325 
NJ 2019/77 
RvdW 2019/218 
NBSTRAF 2019/69 
TPWS 2019/28 
JWR 2019/13 met annotatie van Regterschot, W.H. 
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Strafkamer
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2.2.1.

2.1.

nr. S 17/05198

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, van 31 oktober 2017, nummer 21/005116-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] (Suriname) op [geboortedatum] 1969.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft G. Spong, advocaat te Amsterdam, bij
schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan
deel uit.

De Advocaat-Generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

De middelen klagen in de kern over de bewezenverklaring van de 'schuld' als bedoeld in art. 6
Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994). De middelen lenen zich voor gezamenlijke
bespreking.

Ten laste van de verdachte is onder 1 en 2 bewezenverklaard dat:

"1:

hij op 30 december 2015 te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht, als verkeersdeelnemer,
namelijk als bestuurder van een motorrijtuig, daarmede rijdende over de weg, rijksweg A2,
zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft
plaatsgevonden, door zeer onoplettend en onachtzaam en onvoorzichtig,

terwijl hij, verdachte, zodanig onder invloed was van amfetamine en/of THC, dat hij niet tot
behoorlijk besturen in staat moest worden geacht,

- over de rijksweg A2, vanaf hectometerpaal 39,2 (Abcoude) tot en met de plaats van het
verkeersongeval ter hoogte van hectometerpaal 56,2, met een gemiddelde snelheid van
ongeveer 217 kilometer per uur heeft gereden en

- met die snelheid meerdere auto's heeft ingehaald en is voorbijgereden en

- op die rijksweg op verschillende momenten naar de linker vluchtstrook is uitgeweken en

- rijdende over de meest linker rijstrook en over de linker vluchtstrook de snelheid van zijn
voertuig niet heeft geminderd bij het naderen van zijn, verdachtes, voorliggers [betrokkene
7] en [betrokkene 8] en

- rijdende over de meest linker rijstrook en over de linker vluchtstrook de snelheid van zijn
voertuig niet heeft geminderd bij het inhalen en voorbijrijden van andere weggebruikers en
die [betrokkene 7] en 
[betrokkene 8] en

- met een snelheid van ongeveer 237 kilometer per uur, heeft gereden bij een vermindering
van het aantal rijstroken van 5 naar 3 en

- terwijl hij met onverminderde snelheid invoegde vanaf de linker vluchtstrook en het

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van de middelen
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verdrijvingsvlak naar de meest linker rijbaan waar hij tegen een ander voertuig,
personenauto, waarin die [betrokkene 1] zich als passagier bevond, is aangereden en
gebotst,

waardoor [betrokkene 1] werd gedood,

terwijl hij verkeerde in de toestand als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de
Wegenverkeerswet 1994 en terwijl het feit mede is veroorzaakt doordat hij een krachtens
deze wet vastgestelde maximumsnelheid in ernstige mate heeft overschreden;

2:

hij op 30 december 2015 te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht, als verkeersdeelnemer,
namelijk als bestuurder van een motorrijtuig, daarmede rijdende over de weg, rijksweg A2,
zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft
plaatsgevonden, door zeer onoplettend en onachtzaam en onvoorzichtig,

terwijl hij, verdachte, zodanig onder invloed was van amfetamine en/of THC, dat hij niet tot
behoorlijk besturen in staat moest worden geacht,

- over de rijksweg A2, vanaf hectometerpaal 39,2 (Abcoude) tot en met de plaats van het
verkeersongeval ter hoogte van hectometerpaal 56,2, met een gemiddelde snelheid van
ongeveer 217 kilometer per uur heeft gereden en

- met die snelheid meerdere auto's heeft ingehaald en is voorbijgereden en

- op die rijksweg op verschillende momenten naar de linker vluchtstrook is uitgeweken en

- rijdende over de meest linker rijstrook en over de linker vluchtstrook de snelheid van zijn
voertuig niet heeft geminderd bij het naderen van zijn, verdachtes, voorliggers [betrokkene
7] en [betrokkene 8] en

- rijdende over de meest linker rijstrook en over de linker vluchtstrook de snelheid van zijn
voertuig niet heeft geminderd bij het inhalen en voorbijrijden van andere weggebruikers en
die [betrokkene 7] en 
[betrokkene 8] en

- met een snelheid van ongeveer 237 kilometer per uur heeft gereden bij een vermindering
van het aantal rijstroken van 5 naar 3 en

- terwijl hij met onverminderde snelheid invoegde vanaf de linker vluchtstrook en het
verdrijvingsvlak naar de meest linker rijbaan waar hij tegen een ander voertuig,
personenauto, waarin die [betrokkene 2] en 
[betrokkene 3] en [betrokkene 4] en [betrokkene 5] en [betrokkene 6] zich bevonden is
aangereden en gebotst,

waardoor:

- [betrokkene 3] zwaar lichamelijk letsel, te weten een blaasruptuur en een rectum laceratie
en letsel centrale wervelkolom en een urethra ruptuur en bekkenletsel en een scheenbeen
(tibia) fractuur en

- [betrokkene 4] zwaar lichamelijk letsel, te weten een bekkenfractuur en een
dijbeen/heupfractuur en een open fractuur van het (rechter) onderbeen en een enkelfractuur
en een kniefractuur en

- [betrokkene 5] zwaar lichamelijk letsel, te weten lumbale wervelfracturen en

- [betrokkene 2] zwaar lichamelijk letsel, te weten een milt laceratie en een
bekken/sacrumfractuur en

- [betrokkene 6] zwaar lichamelijk letsel, te weten aangezichtsletsel,

werd toegebracht,

terwijl hij verkeerde in de toestand als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de
Wegenverkeerswet 1994,

terwijl het feit mede is veroorzaakt doordat hij een krachtens deze wet vastgestelde
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2.2.2.

maximumsnelheid in ernstige mate heeft overschreden."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring onder meer het volgende overwogen:

"Standpunt van de verdediging

(...)

Volgens de raadsman kan wel worden bewezen dat de verdachte schuld heeft aan het
ongeval in die zin dat hij zeer onoplettend, onachtzaam en onvoorzichtig heeft gereden.

Tot slot heeft de raadsman aangevoerd dat de bij verdachte geconstateerde psychose ertoe
dient te leiden dat hij ontoerekeningsvatbaar is en daarom moet worden ontslagen van alle
rechtsvervolging. In dit verband heeft de raadsman opgemerkt dat verdachte niet wist dan
wel redelijkerwijs had moeten weten welk bizar en risicovol gedrag zijn drugsgebruik (de
inname van speed) een dag later teweeg zou brengen.

Uit het dossier blijkt - onder meer - het volgende

Verloop van de aanrijding

Verdachte heeft op 30 december 2015 een verkeersongeval veroorzaakt op de A2 van
Amsterdam naar Utrecht door met zijn auto (een Volkswagen Golf) met hoge snelheid tegen
de achterkant van een auto van het merk Citroën aan te rijden. Eén van de inzittenden van
deze Citroën, [betrokkene 1] , is ten gevolge van dit ongeval om het leven gekomen. Vijf
andere inzittenden, te weten [betrokkene 2] , [betrokkene 5] , [betrokkene 6] en
[betrokkene 3] en [betrokkene 4] hebben zwaar lichamelijk letsel opgelopen. Een zesde
inzittende, [betrokkene 9] , raakte wel gewond, maar had geen zwaar lichamelijk letsel.

Verdachte reed die dag met een zeer hoge snelheid over de A2. Op het traject tussen
hectometerpaaltje 39.2 tot aan de plaats van het ongeval ter hoogte van hectometerpaaltje
56.2 reed verdachte met een gemiddelde snelheid van 217 kilometer per uur. Op 270 meter
voor de plek van de botsing is zelfs een snelheid van 237 kilometer per uur gemeten. Met
deze zeer hoge snelheden reed verdachte afwisselend over de eerste (de meest linker)
rijstrook en over de vluchtstrook. Met het rijden over de vluchtstrook haalde hij andere
verkeersdeelnemers in. Van remmen tijdens die inhaalmanoeuvres is niet gebleken. Vlak voor
de plek van de botsing was sprake van een vermindering van het aantal rijstroken en
eindigde de vluchtstrook door middel van een verdrijvingsvlak. Borden aan de kant van de
weg, pijlen op het wegdek en ten slotte het verdrijvingsvlak zelf lieten zien dat de
vermindering van het aantal rijbanen eraan kwam. Door ter hoogte van het verdrijvingsvlak
in te voegen, kwam verdachte op de rijbaan terecht waar de Citroën reed. Daar kwam hij in
botsing met deze auto.

Getuige [getuige] (De Hoge Raad begrijpt: Getuige [getuige] ) heeft verklaard dat de Citroën
niet harder dan 100 à 110 km/u reed. De getuige (De Hoge Raad begrijpt: De getuige
[getuige] ) zag dat Volkswagen Golf met grote snelheid ('zeker 200 km/u') reed en zonder te
remmen vol op de achterzijde van de Citroën reed. Door die aanrijding vloog er van alles in
de lucht.

Toxicologisch onderzoek

Het bloed van verdachte is door het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI)
onderzocht. In het bloed werd een concentratie van 0,044 mg/l amfetamine en een
concentratie van 0,0094 mg/l cannabinoïden (THC) aangetroffen.

Ten aanzien van de werkzaamheid van amfetamine en THC wordt in het rapport van 26
januari 2016 het volgende gesteld:

"Amfetamine heeft een sterk centraal stimulerend effect, waardoor lichamelijke en
geestelijke functies worden geactiveerd. Lichamelijke effecten zijn onder andere stijging van
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de bloeddruk en toename van de lichaamstemperatuur. Psychische effecten zijn onder
andere emotionele ontremming, toename van zelfvertrouwen (zelfoverschatting) en het
verdwijnen van barrières in de communicatie.

Het gebruik van amfetamineachtige stoffen kan de rijvaardigheid nadelig beïnvloeden door
onder andere vermindering van oplettendheid en van onjuiste risico-inschatting.

Werkzame concentraties van amfetamine in bloed liggen bij niet-gewende gebruikers
doorgaans tussen ongeveer 0,03 en 0,15 mg/l. (...)

In het bloed van (verdachte) is een werkzame concentratie van amfetamine gemeten van
0,044 mg/l.

THC is de cannabinoïde met de hoogste psychoactieve werking. (...) Geestelijke effecten die
kunnen optreden na gebruik van cannabisproducten zijn algemeen welbehagen, vrolijkheid,
dromerigheid, loomheid en 'afwezigheid' (gebrek aan aandacht voor wat er in de omgeving
gebeurt). Tot de lichamelijke effecten behoren een acute daling van de bloeddruk met
daarmee gepaard gaande een versnelde hartslag. Het gebruik van cannabis kan de
rijvaardigheid nadelig beïnvloeden door onder andere gebrek aan aandacht.

Er bestaat internationaal consensus over de concentratie THC in serum waarboven nadelige
effecten op de rijvaardigheid beginnen op te treden, vergelijkbaar met 0,5 promille alcohol.
Die grensconcentratie ligt op 7 ng/ml serum. Concentraties van 7 ng/ml serum komen in
(vol)bloed overeen met concentraties van ongeveer 3,5 ng/ml, ofwel 0,0035 mg/l (eenheden
zoals vermeld in de tabel).

In het bloed van [verdachte] (is) THC (...) aangetoond. De gemeten THC concentratie is
0,0094 mg/l; dat is hoger dan bovengenoemde grensconcentratie (...).

Het is niet goed te voorspellen in welke mate het gecombineerde gebruik van dempende
stoffen (cannabis) en stimulerende stoffen (amfetamine) in dit geval aanleiding zal hebben
gegeven tot aanvullende nadelige effecten op de rijvaardigheid."

In het rapport van 23 maart 2016 van het NFI wordt nog opgemerkt:

"De rijvaardigheid is bij gewende gebruikers van cannabis nadelig beïnvloed na recent
gebruik van cannabis, maar in mindere mate dan bij niet-gewende gebruikers. Er is in dit
geval sprake van recent gebruik (THC in bloed: 0,0094 mg/l). Een bloedconcentratie
waarboven de rijvaardigheid voor gewende gebruikers nadelig is beïnvloed, kan niet worden
aangegeven.

(...)

Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat de kans op een auto-ongeluk door de combinatie
van THC en amfetamine ongeveer gelijk is aan de optelsom van de afzonderlijke kansen op
een ongeluk door THC en amfetamine."

Psychologisch en psychiatrisch onderzoek

Verdachte is door zowel een psychiater als psycholoog onderzocht. Hun bevindingen staan
vermeld in een rapport van 6 juni 2016. Onder meer wordt gesteld:

"Betrokkene heeft onder invloed van middelen een ernstig auto-ongeluk veroorzaakt. Uit het
psychiatrisch en psychologisch onderzoek komt - kort samengevat - naar voren dat er bij
betrokkene sprake is van een psychotische stoornis door een middel (speed) rondom (voor,
tijdens en vlak na) het plegen van het tenlastegelegde op 30 december 2015 en van al jaren
bestaande cannabisafhankelijkheid. Voorafgaand aan het plegen van het ten laste gelegde
is betrokkene nooit psychotisch geweest. Hij heeft een blanco hulpverleningsgeschiedenis.

(...)

Op basis van het gedrag van betrokkene vlak voor, ten tijde van en vlak na plegen van het
tenlastegelegde, is hij psychotisch ontregeld door het gebruik van speed in de 24 uur vooraf
gaand aan het plegen van het ten laste gelegde. Vanwege het jarenlange gebruik van
cannabis zonder daadwerkelijke problemen (anders dan vlakheid) is het onwaarschijnlijk dat
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de psychose is ontstaan door het cannabisgebruik. Er zijn evenmin aanwijzingen voor
andere oorzaken voor deze eenmalige doorgemaakte psychose (...).

Uit verschillende bronnen (processen-verbaal politie, het verhaal van betrokkene zelf en de
gegevens van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC), het Justitieel Centrum
voor Somatische Zorg (JCvSZ) en het Penitentiair Psychiatrisch Centrum Amsterdam (PPC))
komt overtuigend naar voren dat betrokkene rondom het plegen van het ten laste gelegde
op 30 december 2015 ernstig psychotisch is geweest, terwijl hij voordien nooit psychotisch is
geweest. Betrokkene heeft op de avond voordat het tenlastegelegde heeft plaatsgevonden
speed gebruikt, dat hem naar alle waarschijnlijkheid psychotisch heeft ontregeld. (....)

Psychiater [betrokkene 10] concludeert in zijn brief d.d. 1 januari 2016 dat er bij betrokkene
bij opname in het AMC sprake is van een floride manisch-psychotisch toestandsbeeld met
tachyfreen (versneld), deels tangentieel, verhoogd associatief denken met inhoudelijk
grootheids- en betrekkingswanen, een eufore stemming, een verhoogd modulerend affect,
prikkelbaarheid, een verminderde impulscontrole, zeer forse oordeels- en kritiekstoornissen
en een afwezig ziektebesef en -inzicht (zowel met betrekking tot de somatiek als de
psychiatrische problematiek) en van daaruit een ernstig gevaar voor zichzelf (het zich niet
houden aan medische voorschriften vanuit een gevoel onschendbaar te zijn) en anderen
(aanhoudende grootheids- en betrekkingswanen). Deze conclusie wordt gedeeld door
psychiater Booltink die rapporteert over het aansluitende verblijf van betrokkene in het
JCvSZ. De psychose verbleekt geleidelijk aan tijdens het verblijf in het JCvSZ en het PPC
Amsterdam. (...)

Gezien de vorm en de ernst van de psychose kan het tenlastegelegde volledig vanuit de
psychose worden verklaard. Belangrijkste bouwstenen hiervoor zijn vooral de
zelfoverschatting (vanuit de grootheidswaan), de zeer forse kritiek- en oordeelsstoornissen,
het afwezige ziektebesef en -inzicht en de verminderde impulscontrole - als onderdeel van
de psychose - die zo ernstig waren dat betrokkene nauwelijks/niet de realiteit van het
dagelijkse leven kon zien en in zijn psychose geen controle en keuzevrijheid meer had over
zijn handelen rondom het plegen van het ten laste gelegde. (...)

Er zijn geen aanwijzingen dat betrokkene op het moment dat hij speed tot zich neemt
psychotisch ontregeld zou zijn. (...) Voor zover na te gaan heeft betrokkene in alle rust
vrijwillig overwogen om de speed uit te proberen. (...) Na het moment dat hij de speed tot
zich heeft genomen en de speed is gaan werken, is hij psychotisch ontregeld geraakt. (...)
Betrokkene zegt zelf nooit eerder speed gebruikt te hebben en niet geweten te hebben wat
het effect van speed op hem zou zijn. (...). Betrokkene heeft weliswaar niet kunnen voorzien
dat hij door het speedgebruik psychotisch zou worden, noch dat hij tijdens de
speedpsychose strafbare feiten zou plegen, maar hij heeft zich vrijwillig in een situatie van
intoxicatie gebracht."

Verklaringen verdachte

Op 8 februari 2016 heeft verdachte bij de politie - onder meer - het volgende verklaard
(zakelijk weergegeven):

"Helaas heb ik een dag voor het voorval voor het eerst in mijn leven amfetamine gebruikt. Ik
wilde kijken wat het effect was. Ik heb het opgesnoven. De volgende ochtend ben ik naar de
coffeeshop gegaan. Ik had toen al een jointje gerookt. Daarna nog één in de coffeeshop. Ik
gebruik al 20 jaar softdrugs. Speed had ik nog nooit gebruikt. Ik wist niet wat het effect van
speed zou zijn, maar ik neem aan dat als je onder invloed bent van harddrugs, je in een
andere staat verkeert dan wanneer je onder invloed van softdrugs bent. Nadat ik in de
coffeeshop was geweest ben ik in mijn auto gestapt. Ik had het idee dat ik naar huis ging. Ik
reed de gebruikelijke route, tot ik op de snelweg kwam. Ik nam niet de gebruikelijke afslag,
maar reed verder. Ik reed richting Utrecht. Ik kan niet verklaren waarom ik dit deed. Ik kan
niet verklaren wat zich in mijn hoofd afspeelde. Op de snelweg heb ik keihard gereden. Ik
heb de gangbare regels voor de snelweg zwaar genegeerd. Ik kan niet zeggen waarom ik
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keihard ging rijden. Ik kan me nog herinneren dat ik heel hard reed en dat ik gevoelsmatig
niet hard wilde rijden, maar het gebeurde toch. Ik wist dat het niet oké was wat ik deed. Ik
besefte niet dat ik er ook een eind aan kon maken. Dat ik ermee kon ophouden. Daardoor
bleef ik keihard rijden. Ik weet niet wat mij die dag bezielde. De baan ging van vijf naar drie.
Ik moest in principe ritsen, maar de bordjes zijn mij die dag ontgaan. Ik heb niet
meegekregen dat er een versmalling kwam. Ik had geen ruimte meer om uit te wijken.
Anders had ik dat zeker gedaan. Ik zag dat de weg versmalde. Dat het echt in een
trechtertje loopt. Toen dacht ik: dit gaat fout. Ik kon tegen de vangrail knallen, maar mijn
reactie was om zo snel mogelijk in te voegen. Daardoor is het ongeluk ontstaan. Voordat ik
invoegde heb ik nog opzij gekeken, maar het was al te laat. Er zat een hele rits auto's naast
me en met die snelheid kon ik er niets meer aan doen. Ik weet niet of ik de vangrail nog heb
aangetikt. Ik heb mijn stuur naar rechts gedraaid. Dat was mijn reactie. Op dat moment klap
ik tegen mijn voorligger. Ik heb niet de keuze gemaakt of de vangrail of de auto. Ik heb in
ieder geval de keuze gemaakt niet de vangrail. Maar dat daar een andere auto reed... ik had
gehoopt dat de baan vrij was. Ik wist dat ik hard reed, maar ik heb het niet bij volle
bewustzijn gedaan. Als ik echt het bewustzijn had, had ik het niet gedaan. Ik ben een paar
keer op de vluchtstrook geweest om geen ongelukken te veroorzaken. Het is nooit mijn
intentie geweest om een ongeluk te veroorzaken. (Op de vraag of hij de mogelijkheid van
een ongeluk ook niet heeft ingecalculeerd): ik dacht er niet bij na. Tegelijkertijd met de klap
zag ik (pas) dat de rijbaan niet meer vrij was. Het ging zo snel. Toen ik het zag, klapte ik er
bovenop er zat geen milliseconde tussen, bij wijze van spreken."

Tijdens de zitting van de rechtbank heeft de verdachte - onder meer - verklaard:

"De avond van 29 december 2015 was ik thuis in mijn woning in Amsterdam en heb ik
amfetamine gebruikt. Ik had enkele dagen vrij van mijn werk. Een collega van me had de
amfetamine gevonden. De amfetamine was beland bij de gevonden voorwerpen en ik heb
daarvan een beetje mee naar huis genomen. Ik wilde het een keer proberen. In het
verleden heb ik weliswaar sporadisch cocaïne gebruikt, maar ik had nooit eerder amfetamine
gebruikt. Ik heb vier dunne lijntjes genomen. Kort na het innemen voelde ik geen wezenlijk
effect. De ochtend van 30 december 2015 ben ik naar de coffeeshop gegaan. Ik merkte niet
dat ik me anders voelde dan normaal. Ik stond er niet eens bij stil dat ik speed had gebruikt
de avond van tevoren. Toen ik de coffeeshop verliet was het nog vóór 09:00 uur, dus wilde ik
gewoon rustig naar huis. Op de snelweg lijkt er iets te zijn geknapt bij me. Ik vind het ook
vreemd dat ik op een gegeven moment op de snelweg als een bezetene ben gaan rijden. Ik
was niet goed bij mijn hoofd. Ik had mezelf niet onder controle. Ik had wel door dat er iets
niet normaal was. Ik reed vreselijk hard. Ik wilde geen ongelukken maken.

Ik kan me herinneren dat ik daar reed en dat ik auto's ontweken heb. Ik ben voor het
ontwijken van auto's ook op de vluchtstrook gaan rijden. Op een gegeven moment kwam ik
bij het punt waar banen afbogen. Dat zag ik te laat. Toen ben ik naar rechts gegaan om
mezelf niet te pletter te rijden. Het was mijn reactie om mezelf te beschermen. Het was
sowieso niet mijn bedoeling om een ongeluk te veroorzaken. Het ging allemaal zo snel dat ik
niet weet wat er precies is gebeurd en wat ik heb gedacht. Ik wist niet dat je van harddrugs
psychisch helemaal ontregeld kan raken. Dat je daarvan in een psychose kan raken, zoals bij
mij is gebeurd, was mij onbekend."

Oordeel hof

(...)

Artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 (feit 1 subsidiair en het tweede onderdeel van feit 2)

Onder 1 subsidiair en in het tweede onderdeel van feit 2 is aan verdachte tenlastegelegd
dat hij zich als bestuurder van een motorrijtuig zodanig heeft gedragen dat een aan zijn
schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden, ten gevolge waarvan [betrokkene
1] is overleden en ten gevolge waarvan [betrokkene 2] , [betrokkene 3] , [betrokkene 4] ,
[betrokkene 5] en [betrokkene 6] zwaar lichamelijk letsel hebben opgelopen.
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Schuld in de zin van artikel 6 WVW kan worden bewezen indien sprake is van een
aanmerkelijke verwijtbare onvoorzichtigheid.

Het is geen punt van discussie dat het overlijden van [betrokkene 1] en het zwaar lichamelijk
letsel van [betrokkene 2] , [betrokkene 3] , [betrokkene 4] , [betrokkene 5] en [betrokkene
6] een gevolg is van (tenminste) aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag van verdachte.

Wel is er discussie over de vraag in hoeverre verdachte dit rijgedrag kan worden verweten.
Als gevolg van de psychose had verdachte immers volgens de psychiater en psycholoog ten
tijde van het rijden over de snelweg en het veroorzaken van de aanrijding te kampen met
zelfoverschatting (vanuit de grootheidswaan), zeer forse kritiek- en oordeelsstoornissen,
afwezig ziektebesef en -inzicht en een verminderde impulscontrole, die zo ernstig waren dat
betrokkene nauwelijks/niet de realiteit van het dagelijkse leven kon zien en geen controle en
keuzevrijheid meer had over zijn handelen rondom het plegen van tenlastegelegde.

Door de raadsman is aangevoerd op het moment dat hij de aanrijding veroorzaakte
ontoerekeningsvatbaar was en daarom moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging.
Nu de vraag naar de verwijtbaarheid, onderdeel is van de schuldvraag, behandelt het hof
het verweer van de raadsman in het kader van de bewijsvraag.

Het hof is, anders dan de raadsman, van oordeel dat verdachte wel een zodanig verwijt kan
worden gemaakt dat tot bewezenverklaring van schuld in de zin van artikel 6 WVW kan
worden gekomen.

Ten tijde van het ongeval verkeerde verdachte in een psychose. Deze psychose werd
veroorzaakt door het feit dat verdachte de avond daarvoor speed had gebruikt.

De keuze om speed te gebruiken, heeft verdachte volledig vrijwillig gemaakt.

Als uitgangspunt geldt dat in geval van volledig vrijwillige zelfintoxicatie
ontoerekeningsvatbaarheid niet leidt tot vrijspraak of strafuitsluiting. De omstandigheid dat
verdachte de concrete gevolgen van zijn handelen - in dit geval het veroorzaken van een
zeer ernstig verkeersongeval - redelijkerwijs niet had kunnen voorzien, maakt dit niet
anders. De Hoge Raad heeft bepaald dat daarvoor geen steun is te vinden in het recht (vgl.
Hoge Raad 12 februari 2008, ECLI:NL:HR: 2008:BC3797).

In deze zaak geldt dat verdachte wist dat speed een harddrug was en dus een middel dat
(op een gevaarlijke wijze) van invloed kan zijn op de psyche. Hij had nooit eerder speed
gebruikt en wist dus niet wat voor effect speed op hem zou hebben en voor hoelang.
Verdachte heeft verklaard dat hij ten tijde van de inname niet wist dat het gebruik van speed
kon leiden tot een psychose. Evenwel had hij dit eenvoudig kunnen weten, door
(bijvoorbeeld) op internet te kijken. Verdachte is echter overgegaan tot het gebruik van het
middel waarvan hij wist dat het effecten zou hebben op zijn psychische gesteldheid, zonder
zich van tevoren te verdiepen in de dosering en in de (mogelijke) precieze effecten ervan,
waaronder ook de duur van die effecten.

Gelet op het voorgaande leidt de conclusie van de gedragsdeskundigen dat verdachte als
ontoerekeningsvatbaar kan worden beschouwd voor zijn handelen er niet toe dat verdachte
geen schuld heeft aan het verkeersongeval.

Het hof verwerpt het verweer van de raadsman.

Gelet op het voorgaande kan worden vastgesteld dat de ernst van de gedragingen van
verdachte en de overige omstandigheden van het geval zodanig zijn dat op basis daarvan
kan worden geconcludeerd dat verdachte schuld heeft aan het ongeval in de zin van artikel 6
van de Wegenverkeerswet 1994. Het hof zal hierna beoordelen welke mate van schuld dit is.

(...)
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2.4.1.

2.3.

Evenals de rechtbank komt het hof tot een bewezenverklaring van schuld in de zin van zeer
onoplettend, onachtzaam en onvoorzichtig rijgedrag. Verdachte kan namelijk worden
verweten dat hij een auto heeft bestuurd terwijl hij verkeerde onder invloed van verdovende
middelen. Ook kan verdachte worden verweten dat hij veel te hard heeft gereden waardoor
hij verschillende waarschuwingen voor de naderende veranderende wegsituatie heeft
gemist. Als gevolg van deze omstandigheden was verdachte niet in staat om te remmen of
anderszins te reageren op het moment dat dit nodig was en is uiteindelijk het
verkeersongeval veroorzaakt.

Het gedrag van verdachte kan worden aangemerkt als zeer onvoorzichtig rijgedrag dat
verwijtbaar is.

De verdediging heeft betwist dat zich de strafverzwarende omstandigheid voordoet dat
verdachte bij het veroorzaken van de aanrijding verkeerde in de toestand van artikel 8,
eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994. Zij heeft meer specifiek gesteld dat verdachte
niet wist of redelijkerwijs moest weten dat de speed een dag later zijn rijvaardigheid kon
beïnvloeden. Het hof verwerpt dit verweer en verwijst daartoe naar hetgeen zij hiervoor, bij
de bespreking van de gestelde ontoerekeningsvatbaarheid, heeft overwogen over de kennis
en onderzoeksmogelijkheden van verdachte. Hieruit volgt dat verdachte, op zijn minst,
redelijkerwijs moest weten dat het gebruik van speed de rijvaardigheid kan verminderen.

Conclusie

Daarmee komt het hof tot het oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat
verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan feit 1 subsidiair in die zin dat verdachte schuld
heeft aan het veroorzaken van een verkeersongeval waardoor een ander is gedood, waarbij
de mate van schuld bestaat uit zeer onoplettend, onachtzaam en onvoorzichtig rijgedrag,
terwijl verdachte verkeerde in de toestand als bedoeld in artikel 8, eerste of tweede lid van
de Wegenverkeerswet 1994 en het feit mede is veroorzaakt doordat hij een krachtens deze
wet vastgestelde maximumsnelheid in ernstige mate heeft overschreden.

Voorts komt het hof tot het oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat
verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het tweede onderdeel van feit 2 in die zin dat hij
schuld heeft aan het veroorzaken van een verkeersongeval waardoor anderen zwaar
lichamelijk letsel hebben opgelopen, waarbij de mate van schuld bestaat uit zeer
onoplettend, onachtzaam en onvoorzichtig rijgedrag, terwijl verdachte verkeerde in de
toestand als bedoeld in artikel 8, eerste of tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en
het feit mede is veroorzaakt doordat hij een krachtens deze wet vastgestelde
maximumsnelheid in ernstige mate heeft overschreden."

Vooropgesteld moet worden dat in cassatie slechts kan worden onderzocht of de schuld aan het
verkeersongeval in de zin van art. 6 WVW 1994 - in het onderhavige geval het bewezenverklaarde
zeer onoplettend, onachtzaam en onvoorzichtig rijgedrag - uit de door het Hof gebezigde
bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Daarbij komt het aan op het geheel van de gedragingen van
de verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval. Voorts
verdient opmerking dat niet reeds uit de ernst van de gevolgen van verkeersgedrag dat in strijd is
met één of meer wettelijke gedragsregels in het verkeer, kan worden afgeleid dat sprake is van
schuld in vorenbedoelde zin. (Vgl. HR 1 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO5822.)

Het Hof heeft blijkens zijn hiervoor onder 2.2.2 weergegeven overwegingen onder meer
vastgesteld dat "de verdachte met een gemiddelde snelheid van 217 km per uur, en kort
voor de plek van de botsing zelfs met een snelheid van 237 km per uur, over de A2 reed,
afwisselend over de eerste (de meest linker) rijstrook en over de vluchtstrook, en dat hij,
waar die vluchtstrook eindigde, invoegde op de rijbaan waar een Citroën reed en met deze
auto in botsing kwam". Zodanig verkeersgedrag kan in beginsel de gevolgtrekking dragen
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2.4.2.

2.4.3.

2.5.

dat de verdachte zeer onoplettend, onachtzaam en onvoorzichtig heeft gehandeld en dat
het verkeersongeval aan de schuld van de verdachte als bedoeld in art. 6 WVW 1994 te
wijten is. Dat kan in concreto evenwel anders zijn indien omstandigheden aannemelijk zijn
geworden - bijvoorbeeld dat de verdachte ten tijde van het ongeval in verontschuldigbare
onmacht verkeerde of dat de gedraging hem niet kan worden toegerekend - waaruit volgt
dat van schuld in vorenbedoelde zin niet kan worden gesproken (vgl. HR 12 februari 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BC3797).

Het Hof heeft in dit verband vastgesteld dat de verdachte ten tijde van het ongeval in een
psychose verkeerde, veroorzaakt door het feit dat hij de avond daarvoor amfetamine
('speed') had gebruikt. Het oordeel van het Hof dat sprake is van 'schuld' in de zin van art. 6
WVW 1994 is niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat het heeft vastgesteld dat de
verdachte de keuze om amfetamine te gebruiken volledig vrijwillig heeft gemaakt, dat hij wist
dat dit een harddrug was en dus een middel was dat (op gevaarlijke wijze) van invloed kan
zijn op de psyche en dat hij is overgegaan tot het gebruik daarvan, zonder zich van tevoren
te verdiepen in de dosering en de (mogelijke) precieze effecten daarvan, waaronder ook de
duur van die effecten. Daarbij verdient opmerking dat de opvatting van het middel dat een
en ander slechts dan aan de verdachte zou kunnen worden toegerekend als hij wist, dan
wel moest weten, dat het gebruik van amfetamine een psychose zou kunnen veroorzaken
en voorts ook het concrete gevolg daarvan - het plegen van de onderhavige strafbare feiten
- redelijkerwijs voorzienbaar was, geen steun vindt in het recht.

Ook overigens getuigt het oordeel van het Hof dat sprake is van 'schuld' in de zin van art. 6
WVW 1994 niet van een onjuiste rechtsopvatting, is het niet onbegrijpelijk en ook in het licht
van hetgeen in hoger beroep door de verdediging is aangevoerd, voldoende gemotiveerd.

De middelen zijn tevergeefs voorgesteld.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 29 januari 2019.

3 Beslissing
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG. Schuld in de zin van art. 6 WVW 1994. Verdachte verkeerde ten
tijde van het ongeval in een psychose als gevolg van speedgebruik. Middelen keren
zich in de kern tegen ’s hofs oordeel dat het ontstaan van het ongeval de verdachte
kan worden toegerekend ondanks de vaststelling van gedragsdeskundigen dat de
verdachte ontoerekeningsvatbaar was op het moment dat hij het ongeval
veroorzaakte. Conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JWR 2019/13 met annotatie van Regterschot, W.H. 

Conclusie

Nr. 17/05198
Zitting: 11 december 2018 (bij vervroeging)

Mr. D.J.C. Aben
Conclusie inzake:
[verdachte]

1. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, heeft de verdachte bij arrest van 31
oktober 2017 vrijgesproken van het onder 1 primair en 3 tenlastegelegde en de verdachte wegens 1
subsidiair “overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft
waardoor een ander wordt gedood en terwijl de schuldige verkeerde in de toestand, bedoeld in artikel 8,
eerste lid, van deze wet en het feit mede is veroorzaakt doordat de schuldige een krachtens deze wet
vastgestelde maximumsnelheid in ernstige mate heeft overschreden”, 2. “overtreding van artikel 6 van de
Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt
toegebracht en terwijl de schuldige verkeerde in de toestand, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van deze wet
en het feit mede is veroorzaakt doordat de schuldige een krachtens deze wet vastgestelde
maximumsnelheid in ernstige mate heeft overschreden, meermalen gepleegd” en 4. “overtreding van
artikel 8, eerste lid, van de Wegeverkeerswet 1994, in eendaadse samenloop begaan met feit 1 subsidiair
en feit 2” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren met aftrek als bedoeld in
art. 27 en 27a Sr. Daarnaast heeft het hof de verdachte ter zake van het onder 1 primair, 2 en 5
tenlastegelegde een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd voor de duur van (in totaal) vijf jaar
en zes maanden. Tot slot heeft het hof de vordering van de benadeelde partij toegewezen en aan de
verdachte een schadevergoedingsmaatregel opgelegd, een en ander zoals vermeld in het bestreden
arrest.

2. Namens de verdachte is tijdig beroep in cassatie ingesteld. Mr. G. Spong, advocaat te Amsterdam,
heeft twee middelen van cassatie voorgesteld.

ECLI:NL:PHR:2018:1359
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3. Alvorens over te gaan tot bespreking van de middelen, ontleen ik aan het bestreden arrest de
volgende feiten en omstandigheden die in cassatie tot uitgangspunt kunnen worden genomen.

Op 30 december 2015 vond op de A2 van Amsterdam naar Utrecht ter hoogte van Maarssen een
ernstig verkeersongeval plaats. De verdachte is met zijn auto tegen de achterkant van een auto van
het merk Citroën aangereden. Een van de inzittenden van deze Citroën is ten gevolge van dit ongeval
om het leven gekomen. Vijf andere inzittenden hebben zwaar lichamelijk letsel opgelopen.

De verdachte reed met zeer hoge snelheid over de A2. Op het traject tussen hectometerpaaltje 39.2
tot aan de plaats van het ongeval ter hoogte van hectometerpaaltje 56.2 reed de verdachte met een
gemiddelde snelheid van 217 kilometer per uur. Met deze zeer hoge snelheid reed de verdachte
afwisselend over de eerste (meest linker) rijstrook en over de vluchtstrook. Met het rijden over de
vluchtstrook haalde hij andere verkeersdeelnemers in. Van remmen tijdens die inhaalmanoeuvres is
niet gebleken. Vlak voor de plek van de botsing was sprake van een vermindering van het aantal
rijstroken en eindigde de vluchtstrook door middel van een verdrijvingsvlak. Ter hoogte van dit
verdrijvingsvlak is de verdachte ingevoegd waarbij hij tegen de Citroën is gebotst. Als gevolg hiervan
draaide de Citroën met de achterzijde linksom en schraapte een aantal meters langs de geleiderails.
Vervolgens rolde de Citroën om zijn as en schoof hierna een aantal meters op zijn dak over het
wegdek.

In het bloed van de verdachte werd een concentratie amfetamine en THC aangetroffen. De verdachte
had de avond voordat het verkeersongeval plaatsvond voor de eerste keer in zijn leven speed
(amfetamine) gebruikt. Deskundigen hebben vastgesteld dat de verdachte ten tijde van het
verkeersongeval als gevolg van het gebruik van amfetamine in een psychose verkeerde.

4. In de kern komen beide middelen op tegen de bewezen verklaarde schuld als bedoeld in art. 6
Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994). In het bijzonder wordt geklaagd over ’s hofs oordeel
dat het ontstaan van het ongeval de verdachte kan worden toegerekend, ondanks de door
gedragsdeskundigen vastgestelde ontoerekeningsvatbaarheid. De middelen lenen zich voor
gezamenlijke bespreking.

5. De bewezenverklaring van (onder meer) feit 1 subsidiair en 2 steunt op de (30) bewijsmiddelen
zoals in het arrest genoemd.1

6. Het hof heeft onder het kopje ‘Artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 (feit 1 subsidiair en het tweede
onderdeel van feit 2)’ voorts het volgende overwogen:

“Onder 1 subsidiair en in het tweede onderdeel van feit 2 is aan verdachte tenlastegelegd dat hij zich als
bestuurder van een motorrijtuig zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval
heeft plaatsgevonden, ten gevolge waarvan [betrokkene 1] is overleden en ten gevolge waarvan
[betrokkene 2] , [betrokkene 3] , [betrokkene 4] , [betrokkene 5] en [betrokkene 6] zwaar lichamelijk letsel
hebben opgelopen.

Schuld in de zin van artikel 6 WVW kan worden bewezen indien sprake is van een aanmerkelijke verwijtbare
onvoorzichtigheid.

Het is geen punt van discussie dat het overlijden van [betrokkene 1] en het zwaar lichamelijk letsel van
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[betrokkene 2] , [betrokkene 3] , [betrokkene 4] , [betrokkene 5] en [betrokkene 6] een gevolg is van
(tenminste) aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag van verdachte.

Wel is er discussie over de vraag in hoeverre verdachte dit rijgedrag kan worden verweten. Als gevolg van
de psychose had verdachte immers volgens de psychiater en psycholoog ten tijde van het rijden over de
snelweg en het veroorzaken van de aanrijding te kampen met zelfoverschatting (vanuit de
grootheidswaan), zeer forse kritiek- en oordeelsstoornissen, afwezig ziektebesef en -inzicht en een
verminderde impulscontrole, die zo ernstig waren dat betrokkene nauwelijks/niet de realiteit van het
dagelijkse leven kon zien en geen controle en keuzevrijheid meer had over zijn handelen rondom het plegen
van tenlastegelegde.

Door de raadsman is aangevoerd [dat de verdachte] op het moment dat hij de aanrijding veroorzaakte
ontoerekeningsvatbaar was en daarom moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Nu de vraag naar
de verwijtbaarheid, onderdeel is van de schuldvraag, behandelt het hof het verweer van de raadsman in het
kader van de bewijsvraag.

Het hof is, anders dan de raadsman, van oordeel dat verdachte wel een zodanig verwijt kan worden
gemaakt dat tot bewezenverklaring van schuld in de zin van artikel 6 WVW kan worden gekomen.

Ten tijde van het ongeval verkeerde verdachte in een psychose. Deze psychose werd veroorzaakt door het
feit dat verdachte de avond daarvoor speed had gebruikt.

De keuze om speed te gebruiken, heeft verdachte volledig vrijwillig gemaakt.

Als uitgangspunt geldt dat in geval van volledig vrijwillige zelfintoxicatie ontoerekeningsvatbaarheid niet leidt
tot vrijspraak of strafuitsluiting. De omstandigheid dat verdachte de concrete gevolgen van zijn handelen -
in dit geval het veroorzaken van een zeer ernstig verkeersongeval - redelijkerwijs niet had kunnen voorzien,
maakt dit niet anders. De Hoge Raad heeft bepaald dat daarvoor geen steun is te vinden in het recht (vgl.
Hoge Raad 12 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC3797).

In deze zaak geldt dat verdachte wist dat speed een harddrug was en dus een middel dat (op een
gevaarlijke wijze) van invloed kan zijn op de psyche. Hij had nooit eerder speed gebruikt en wist dus niet
wat voor effect speed op hem zou hebben en voor hoelang. Verdachte heeft verklaard dat hij ten tijde van
de inname niet wist dat het gebruik van speed kon leiden tot een psychose. Evenwel had hij dit eenvoudig
kunnen weten, door (bijvoorbeeld) op internet te kijken. Verdachte is echter overgegaan tot het gebruik van
het middel waarvan hij wist dat het effecten zou hebben op zijn psychische gesteldheid, zonder zich van
tevoren te verdiepen in de dosering en in de (mogelijke) precieze effecten ervan, waaronder ook de duur van
die effecten.

Gelet op het voorgaande leidt de conclusie van de gedragsdeskundigen dat verdachte als
ontoerekeningsvatbaar kan worden beschouwd voor zijn handelen er niet toe dat verdachte geen schuld
heeft aan het verkeersongeval.

Het hof verwerpt het verweer van de raadsman.

Gelet op het voorgaande kan worden vastgesteld dat de ernst van de gedragingen van verdachte en de
overige omstandigheden van het geval zodanig zijn dat op basis daarvan kan worden geconcludeerd dat
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verdachte schuld heeft aan het ongeval in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Het hof zal
hierna beoordelen welke mate van schuld dit is.

(…)

Evenals de rechtbank komt het hof tot een bewezenverklaring van schuld in de zin van zeer onoplettend,
onachtzaam en onvoorzichtig rijgedrag. Verdachte kan namelijk worden verweten dat hij een auto heeft
bestuurd terwijl hij verkeerde onder invloed van verdovende middelen. Ook kan verdachte worden verweten
dat hij veel te hard heeft gereden waardoor hij verschillende waarschuwingen voor de naderende
veranderende wegsituatie heeft gemist. Als gevolg van deze omstandigheden was verdachte niet in staat
om te remmen of anderszins te reageren op het moment dat dit nodig was en is uiteindelijk het
verkeersongeval veroorzaakt.

Het gedrag van verdachte kan worden aangemerkt als zeer onvoorzichtig rijgedrag dat verwijtbaar is.

De verdediging heeft betwist dat zich de strafverzwarende omstandigheid voordoet dat verdachte bij het
veroorzaken van de aanrijding verkeerde in de toestand van artikel 8, eerste lid, van de Wegenverkeerswet
1994. Zij heeft meer specifiek gesteld dat verdachte niet wist of redelijkerwijs moest weten dat de speed
een dag later zijn rijvaardigheid kon beïnvloeden. Het hof verwerpt dit verweer en verwijst daartoe naar
hetgeen zij hiervoor, bij de bespreking van de gestelde ontoerekeningsvatbaarheid, heeft overwogen over de
kennis ' en onderzoeksmogelijkheden van verdachte. Hieruit volgt dat verdachte, op zijn minst,
redelijkerwijs moest weten dat het gebruik van speed de rijvaardigheid kan verminderen.

Conclusie

Daarmee komt het hof tot het oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte zich
schuldig heeft gemaakt aan feit 1 subsidiair in die zin dat verdachte schuld heeft aan het veroorzaken van
een verkeersongeval waardoor een ander is gedood, waarbij de mate van schuld bestaat uit zeer
onoplettend, onachtzaam en onvoorzichtig rijgedrag, terwijl verdachte verkeerde in de toestand als bedoeld
in artikel 8, eerste of tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het feit mede is veroorzaakt doordat hij
een krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid in ernstige mate heeft overschreden.

Voorts komt het hof tot het oordeel dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verdachte zich
schuldig heeft gemaakt aan het tweede onderdeel van feit 2 in die zin dat hij schuld heeft aan het
veroorzaken van een verkeersongeval waardoor anderen zwaar lichamelijk letsel hebben opgelopen, waarbij
de mate van schuld bestaat uit zeer onoplettend, onachtzaam en onvoorzichtig rijgedrag, terwijl verdachte
verkeerde in de toestand als bedoeld in artikel 8, eerste of tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en
het feit mede is veroorzaakt doordat hij een krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid in ernstige
mate heeft overschreden.

Het hof komt tot slot tot een bewezenverklaring van de feiten 4 en 5.”

7. In cassatie kan slechts worden onderzocht of de schuld aan het verkeersongeval in de zin van art.
6 WVW 1994 – in deze zaak het zeer onoplettend en onachtzaam en onvoorzichtig rijgedrag – uit de
door het hof gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Daarbij komt het aan op het geheel van
de gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van
het geval. Niet reeds uit de ernst van de gevolgen van verkeersgedrag dat in strijd is met één of meer
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wettelijke gedragsregels in het verkeer, kan worden afgeleid dat sprake is van schuld in
vorenbedoelde zin.2

8. Uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat de verdachte als bestuurder
van een personenauto met een gemiddelde snelheid van 217 km/uur over de meest linker rijstrook
van de A2 reed. Hij was op dat moment onder invloed van THC en amfetamine. Met deze zeer hoge
snelheid heeft de verdachte verschillende auto’s ingehaald. Daarbij is hij op verschillende momenten
uitgeweken naar de (linker) vluchtstrook. Van remmen tijdens die inhaalmanoeuvres is niet gebleken.
Op het moment dat de linker vluchtstrook en een rijstrook door middel van een verdrijvingsvlak
eindigden, is de verdachte ingevoegd en tegen de achterzijde van de Citroën gebotst. Het (voorlopig)
oordeel van het hof dat dit rijgedrag (ten minste) aanmerkelijk onvoorzichtig is en er derhalve sprake
is van schuld in de zin van art. 6 WVW 1994, acht ik niet onbegrijpelijk.3

9. Als ik de steller van de middelen goed begrijp, keren de middelen zich niet zozeer tegen
vorenbedoeld oordeel, maar tegen ’s hofs oordeel dat het ontstaan van het ongeval de verdachte kan
worden toegerekend ondanks de vaststelling van gedragsdeskundigen dat de verdachte
ontoerekeningsvatbaar was op het moment dat hij het ongeval veroorzaakte. In de toelichting
betoogt de steller van de middelen dat het voor de verdachte niet voorzienbaar was dat hij als gevolg
van het gebruik van amfetamine de avond voor het ongeval in een psychose zou geraken en dat de
invloed van zijn drugsgebruik op zijn geestesgesteldheid ook de dag na het gebruik nog aanwezig
zou kunnen zijn. Het oordeel van het hof dat hij dit eenvoudig had kunnen weten door (bijvoorbeeld)
op internet te kijken, is onbegrijpelijk aangezien de verdachte de gevolgen van zijn handelen op
grond van de informatie die op internet is te vinden over het gebruik en de bijwerkingen van
amfetamine niet, althans niet zonder meer, had kunnen en moeten voorzien.

10. Indien er een causaal verband bestaat tussen een bij de verdachte aanwezige stoornis en het
door hem gepleegde delict, maar de verdachte die stoornis zelf verwijtbaar en vrijwillig bij zichzelf
heeft doen ontstaan, zal een beroep op art. 39 Sr wegens culpa in causa (eigen schuld aan de
oorzaak) niet slagen. Daarbij wordt het beoordelingsmoment naar voren geschoven; niet alleen de
handeling zelf maar ook hetgeen daarvoor heeft plaatsgevonden, wordt bij de beoordeling of sprake
is van culpa in causa betrokken.4

11. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad omtrent de strafbaarheid ter zake van feiten gepleegd onder
invloed van alcohol of drugs kan worden opgemaakt dat deze feiten de verdachte kunnen worden
toegerekend indien de verdachte vrijwillig en bewust geestverruimende middelen heeft gebruikt. Het
is immers een feit van algemene bekendheid dat de inname van geestverruimende middelen het
functioneren en oordeelsvermogen van de gebruiker zodanig kunnen beïnvloeden dat daaruit riskant
gedrag zou kunnen ontstaan. De verdachte hoeft het ontstaan van de stoornis – in dit geval de
psychose – en de als gevolg daarvan gepleegde strafbare feiten niet te hebben voorzien of
(welbewust) te hebben aanvaard om een beroep op ontoerekenbaarheid te kunnen passeren op
grond van culpa in causa.5

12. Voor zover het eerste middel tot uitgangspunt neemt dat het hof heeft ‘aangenomen’ dat sprake is
van onbewuste schuld van de verdachte ten aanzien van de inname van de amfetamine (speed),
berust het op een verkeerde lezing van het arrest. Het hof heeft immers vastgesteld dat de verdachte
wist dat speed een harddrug was en dus een middel dat (op een gevaarlijke wijze) van invloed kan
zijn op de psyche.

13. Gelet op hetgeen ik hiervoor onder 10 en 11 heb opgemerkt, heeft het hof het beroep op art. 39
Sr (zie het tweede middel) niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd verworpen. Het hof heeft
vastgesteld dat de verdachte de keuze om de avond voor het ongeval speed te gebruiken volledig
vrijwillig heeft gemaakt. Voorts heeft het hof vastgesteld dat het de verdachte bekend was dat de
consumptie van speed effect heeft op de psychische toestand van de gebruiker. In dat geval is
voldaan aan het voor culpa in causa geldende verwijtbaarheids-criterium. Hoewel de steller van de
middelen kan worden toegegeven dat het ontstaan van een psychose als gevolg van
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amfetaminegebruik (mogelijkerwijze) geen algemeen bekend of vaak gezien gevolg is, doet dat aan
het oordeel van het hof niet af. De omstandigheid dat de verdachte het concrete gevolg van het (bij
wet verboden) amfetaminegebruik redelijkerwijs moet hebben kunnen voorzien, betreft een eis die
volgens de rechtspraak van de Hoge Raad niet wordt gesteld.

14. Beide middelen falen.

15. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoort te geven.

16. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Zie de aanvulling bewijsmiddelen d.d. 22 januari 2018 bij het arrest van het gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden d.d. 31 oktober 2017.

Zie HR 1 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO5822, NJ 2005/252 m.nt. Knigge; HR 5 april 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BP2208, NJ 2011/172; HR 5 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:830.

Zie HR 1 juni 2004, ECLI:NL:HR2004:AO5822, NJ 2005/252 m.nt. Knigge. Knigge merkt in zijn noot
onder dat arrest op dat de procedurele benadering van de Hoge Raad in dit arrest uit twee stappen
bestaat. De eerste stap concentreert zich op het uiterlijk waarneembare rijgedrag van de verdachte
met inbegrip van de omstandigheden die zich objectief voordeden. De Hoge Raad beschrijft dat
gedrag en oordeelt dat ‘zodanig verkeersgedrag’ in beginsel de gevolgtrekking kan dragen dat – kort
gezegd – sprake is van schuld. De Hoge Raad geeft dus eerst een voorlopig oordeel gebaseerd op de
objectief waarneembare gang van zaken. Subjectieve (innerlijke) factoren komen pas bij de tweede
stap aan de orde. De tweede stap concentreert zich op het eventuele bestaan van uitzonderlijke
omstandigheden die maken dat op het voorlopige oordeel (al dan niet) moet worden teruggekomen.
Zie tevens HR 11 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY4835, NJ 2013/32.

Zie: R. ter Haar & G.H. Meijer, Elementair Materieel Strafrecht (PWS nr. 8), Deventer: Wolters Kluwer
2018, paragraaf 4.4.3.

Zie: HR 12 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC3797, NJ 2008/263 m.nt. Keijzer. Ik verwijs in dit
verband tevens naar de noot van Van Veen onder HR 9 juni 1981, ECLI:NL:HR:1981:AC0902, NJ
1983/412: “Een andere opvatting is, gezien haar consequenties niet aanvaardbaar. Zij zou er toe leiden,
dat het gebruik van alcohol en andere de geest beïnvloedende stoffen een ‘vrijbrief’ voor het plegen van
delicten zou worden. Wie deze middelen gebruikt en daarmee anderen blootstelt aan de gevolgen van zijn
ongecontroleerde gedragingen, moet weten, dat hij zich blootstelt aan bestraffing. De aansprakelijkheid
schijft naar voren, naar het moment dat de dader middelen of drank gebruikt.”
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging doodslag en zware mishandeling van X (art. 287 jo. 45 Sr en 302 Sr),
poging zware mishandeling van Y (art. 302 jo. 45 Sr) en mishandeling van Z (art.
300 Sr). 1. Voortgezette handeling t.a.v. poging doodslag en zware mishandeling X
(art. 56.1 Sr)? 2. Vordering b.p. Ad 1. De HR wijdt algemene beschouwing aan
eendaadse samenloop en voortgezette handeling vanwege het belang van deze
regelingen in feitelijke aanleg. De zeer beperkte toetsing in cassatie zal niet
veranderen. De HR benadrukt dat een enigszins uiteenlopen van de strekking van
de desbetreffende strafbepalingen niet in de weg staat aan het aannemen van
eendaadse samenloop of een voortgezette handeling. Voor eendaadse samenloop
komt het vooral aan op de vraag of de bewezenverklaarde gedragingen in die mate
een samenhangend, zich min of meer op dezelfde tijd en plaats afspelend
feitencomplex opleveren dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt wordt
gemaakt. Voor de voortgezette handeling komt het erop aan of de verschillende
bewezenverklaarde, elkaar in tijd opvolgende gedragingen (ook met betrekking tot
het “wilsbesluit”) zo nauw met elkaar samenhangen dat de verdachte daarvan (in
wezen) één verwijt wordt gemaakt. Het voorgaande brengt mee dat het
toepassingsbereik van de regelingen ruimer is dan wellicht uit eerdere rechtspraak
kon worden afgeleid. Het toetsingskader voor “één feit” a.b.i. art. 55.1 Sr kan
echter niet gelijkgeschakeld worden met het toetsingskader voor “hetzelfde feit”
a.b.i. art. 68 Sr. Denkbaar is dat de feitenrechter in geval van eendaadse
samenloop, teneinde onevenredige aansprakelijkheid te voorkomen, enkelvoudige
kwalificatie aangewezen acht. ’s Hofs oordeel dat het verweer dat, wat betreft de
poging doodslag en zware mishandeling van X sprake is van een voortgezette
handeling, dient te worden verworpen en dat sprake is van meerdaadse
samenloop, is niet z.m. begrijpelijk, in aanmerking genomen dat in ’s Hofs
bewijsvoering als zijn vaststelling besloten ligt dat sprake is geweest van één
geweldsuitbarsting waarbinnen de bewezenverklaarde feiten hebben
plaatsgevonden en dat de strekking van de toepasselijke bepalingen niet dusdanig
uiteenloopt dat reeds hierom geen sprake kan zijn van eendaadse samenloop of
een voortgezette handeling. Geen cassatie, omdat verdachte geen belang heeft bij
de klacht. Ad 2. Gegronde klachten over toegewezen vordering b.p. Z, i.h.b. wat
betreft immateriële schade in de vorm van shockschade.

Wetsverwijzingen Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafrecht 45

ECLI:NL:HR:2017:1111
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Wetboek van Strafrecht 55
Wetboek van Strafrecht 56
Wetboek van Strafrecht 57
Wetboek van Strafrecht 68
Wetboek van Strafrecht 287
Wetboek van Strafrecht 300
Wetboek van Strafrecht 302
Wetboek van Strafvordering
Wetboek van Strafvordering 313

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
TPWS 2017/69 
RvdW 2017/732 
NBSTRAF 2017/283 
SR-Updates.nl 2017-0278 met annotatie van T. Blom 
NJ 2019/111 met annotatie van Redactie, P. Mevis 

Uitspraak

20 juni 2017

Strafkamer

nr. S 15/03725

KD/LBS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Leeuwarden, van 31 juli 2015, nummer 21/001272-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft B.P. de Boer, advocaat te Amsterdam,
bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest,
maar uitsluitend voor zover daarin de hoogte van de toegewezen vordering van de benadeelde partij
[betrokkene 1] en de hoogte van de betalingsverplichting aan de Staat ten behoeve van het
slachtoffer [betrokkene 1] is bepaald op een bedrag van € 1.858,39 en tot zodanige op art. 440 Sv
gebaseerde beslissing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

1 Geding in cassatie
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Het middel stelt vragen aan de orde over in het bijzonder de eendaadse samenloop in de zin van
art. 55, eerste lid, Sr:

"Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één van die bepalingen toegepast,
bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.",

en de voortgezette handeling als bedoeld in art. 56, eerste lid, Sr:

"Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zichzelf misdrijf of overtreding opleverende, in zodanig
verband dat zij moeten worden beschouwd als één voortgezette handeling, dan wordt slechts één
strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld."

De eendaadse samenloop en de voortgezette handeling krijgen reliëf tegen de achtergrond van
de regeling van de meerdaadse samenloop in - vooral - art. 57 Sr:

"1. Bij samenloop van feiten die als op zichzelf staande handelingen moeten worden beschouwd
en meer dan één misdrijf opleveren waarop gelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld, wordt één
straf opgelegd.

2. Het maximum van deze straf is het totaal van de hoogste straffen op de feiten gesteld, doch -
voor zover het gevangenisstraf of hechtenis betreft - niet meer dan een derde boven het hoogste
maximum."

Deze bepalingen vormen tezamen het leerstuk van de samenloop waarbij het gaat om het
voorkomen van - kort gezegd - onevenredige aansprakelijkheid en bestraffing bij een gelijktijdige
berechting van verschillende, mogelijk sterk samenhangende strafbare feiten.

Art. 55, eerste lid, en art. 56 Sr komen in recente rechtspraak van de Hoge Raad zelden aan de
orde. Daarbij speelt een belangrijke rol dat hierop betrekking hebbende klachten doorgaans van
onvoldoende belang zijn om cassatie te rechtvaardigen omdat - kort gezegd - de opgelegde straf
ver onder het strafmaximum ligt dat zou gelden als met de steller van het middel van eendaadse
samenloop of voortgezette handeling zou worden uitgegaan.1

Het thema kan echter in feitelijke aanleg wel van belang zijn. Ook in het verband van de
bestuurlijke boete kan de eendaadse samenloop een rol spelen.2 Bovendien speelt het onderwerp
in de wetgeving soms een rol bij de vormgeving van delictsomschrijvingen, zoals hierna in 2.6
wordt geïllustreerd. Daarom is het van belang de eendaadse samenloop en de voortgezette
handeling te belichten in hun huidige betekenis met de daarbij voor de feitenrechter bestaande
ruimte tot toepassing van die leerstukken. Daartoe strekken de volgende opmerkingen. De zeer
beperkte toetsing in cassatie zal door dit arrest niet veranderen.

Op voorhand verdient opmerking dat samenloopvragen mede worden bepaald door de in het
concrete geval toepasselijke strafbepaling(en). Indien bijvoorbeeld een strafbepaling betrekking
heeft op een meervoud van voorwerpen3 of gedragingen4, heeft als uitgangspunt te gelden dat in
geval van bewezenverklaring van het - gelijktijdig en op dezelfde plaats - handelen in strijd met
die bepaling geen samenloopvraagstuk rijst omdat dan sprake is van een uit de
delictsomschrijving voortvloeiende enkelvoudige kwalificatie. Daar staat tegenover dat in het
bijzonder bij gevolgdelicten het uitgangspunt is dat elk gevolg - ook indien de verschillende
gevolgen uit hetzelfde feit of feitencomplex voortvloeien - een zelfstandige vervulling van de
delictsomschrijving oplevert en dat daarom in beginsel van eendaadse samenloop of van een
voortgezette handeling geen sprake is, zoals bij een verkeersongeval in de zin van art. 6
Wegenverkeerswet 1994 met meerdere slachtoffers.5

Daarnaast kan ook de wijze van tenlasteleggen van belang zijn voor de samenloop. Wanneer
meerdere feiten niet cumulatief, maar enkelvoudig zijn tenlastegelegd als één samenhangend

2 Aan de beoordeling van het tweede middel voorafgaande beschouwing
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feitencomplex, bijvoorbeeld mishandeling door het toedienen van meerdere slagen aan hetzelfde
slachtoffer of diefstal met braak door het stelen van meerdere voorwerpen bij een inbraak, rijst in
beginsel geen vraag van samenloop omdat enkelvoudige kwalificatie al uit de tenlastelegging
voortvloeit. Anderzijds behoeft een cumulatieve tenlastelegging de rechter niet af te houden van
toepassing van de regels over eendaadse samenloop en voortgezette handeling.

De hierboven onder 2.1 weergegeven samenloopbepalingen zijn sinds de invoering van het
Wetboek van Strafrecht in 1886 in essentie niet gewijzigd. De indertijd gegeven toelichting bij de
bepalingen is summier, maar geeft voor de eendaadse samenloop en de voortgezette handeling
uitdrukking aan de gedachte dat iemand niet twee keer kan worden bestraft voor wat in wezen
één strafrechtelijk relevant verwijt oplevert.

In recente wetten speelt de samenloopregeling soms een rol bij de vormgeving van de wettelijke
regeling, in het bijzonder naar aanleiding van discussies over mogelijk dubbele bestraffing voor in
wezen hetzelfde strafrechtelijk relevante verwijt, in welk verband dan wordt aangevoerd dat de
samenloopregeling daartegen een adequate bescherming biedt en ook moet bieden. Een viertal
voorbeelden kan die beoogde rol verduidelijken.

(i) De onlangs ingevoerde strafbaarstelling van "eenvoudig witwassen"6 richt zich specifiek op de
situatie van het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is
uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf. Denkbaar is dat de tenlastelegging cumulatief
zowel eenvoudig witwassen als het grondmisdrijf omvat. In verband hiermee is in de memorie van
toelichting onder het kopje "geen automatische dubbele bestraffing" het volgende opgemerkt:

"Benadrukt dient te worden dat het bestaansrecht van de voorgestelde nieuwe
strafbaarstellingen vooral ligt in het voorkomen van straffeloosheid op het moment dat
veroordeling voor het grondmisdrijf niet mogelijk is of niet is aangewezen. Dit neemt niet weg dat
de vervolging ter zake van de nieuwe misdrijven mogelijk blijft tezamen met vervolging ter zake
van het grondmisdrijf. Het feit dat bij een dergelijke gezamenlijke tenlastelegging het
strafrechtelijk verwijt ter zake van het witwasmisdrijf sterk in het verlengde ligt van het
oorspronkelijke grondmisdrijf kan de rechter ertoe brengen in dat geval aan te nemen dat sprake
is van een voortgezette handeling (artikel 56 Sr). (...) Mocht de rechter evenwel bij gezamenlijke
tenlastelegging aannemen dat sprake is van meerdaadse samenloop, dan ligt het in de rede -
wederom tegen de achtergrond van de nauwe verbondenheid tussen beide feiten - dat bij het
bepalen van de straf de bewezenverklaring van de witwashandeling niet van invloed zal zijn op de
hoogte van de op te leggen vrijheidsstraf. In lijn met deze uitgangspunten zal ook het
strafvorderingsbeleid van het openbaar ministerie worden vormgegeven en openbaar gemaakt."7

(ii) Al eerder was bij de totstandkoming van de witwaswetgeving in 2001 het belang van de
samenloopregeling benadrukt in de nota naar aanleiding van het verslag:

"De aan het woord zijnde leden van de VVD-fractie vragen of zij uit de separate strafbaarstelling
van het witwassen mogen afleiden dat naast de veroordeling voor bijvoorbeeld diefstal ook een
veroordeling kan volgen voor witwassen? Zij noemen het voorbeeld van de fietsendief die wegrijdt
op de zojuist door hem gestolen fiets en zich aldus waarschijnlijk schuldig maakt aan het «gebruik
maken» - in de zin van het nieuwe artikel 420bis, eerste lid, onder b, Sr - van een voorwerp
waarvan hij weet dat het afkomstig is uit enig misdrijf. (...) Dergelijke situaties leiden - mits de
verschillende strafbare feiten in een en dezelfde vervolging worden telastegelegd - niet tot een
verboden geval van dubbele bestraffing, zoals de aan het woord zijnde leden kennelijk vrezen. De
zogenaamde samenloopbepalingen van de artikelen 55 e.v. Sr stellen immers grenzen aan de
cumulatie van de op de verschillende feiten gestelde maximumstraffen."8

(iii) Bij de invoering van de strafbare voorbereiding in art. 46 Sr in 1994 werd in de memorie van
toelichting onder het kopje "de samenloop" het volgende opgemerkt:

"Het voorstel vermindert het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld bij
voorbereiding tot de helft. Vergeleken met de strafbare poging, waar een vermindering met een
derde is voorzien (...), is de wettelijke strafreductie dus aanzienlijk. De primaire rechtsgrond van
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deze vermindering is dat de schok voor de rechtsorde die van een voorbereidingshandeling
uitgaat vergelijkenderwijs geringer is dan die welke teweeggebracht wordt door het misdrijf zelf of
strafbare poging daartoe. De strafvermindering is echter ook noodzakelijk om problemen op het
niveau van de eendaadse samenloop te voorkomen. Immers, degeen die een poging begaat of
het misdrijf voltooit zal in de meeste gevallen ook voorbereidingsdaden in de zin van het
voorgestelde artikel 46 hebben verricht. Zal de dader dan cumulatief strafbaar zijn: strafbaar voor
de voorbereiding en al of niet geschorste uitvoering? Het feitelijk geheel valt immers in deze
gevallen te rubriceren onder meer dan een delictsomschrijving. Nu evenwel de zwaarte van de
wettelijke hoofdstraf voor voorbereiding steeds beduidend zal verschillen van die voor de poging
voorzien, leidt toepassing van de in artikel 55, eerste lid, Sr neergelegde regel altijd tot uitsluiting
van de aansprakelijkheid voor strafbare voorbereiding."9

(iv) Aangenomen moet worden dat naar de kern genomen hetzelfde geldt voor de
voorbereidingshandelingen als bedoeld in art. 10a Opiumwet. In de memorie van toelichting is
omtrent de verhouding van art. 10a Opiumwet tot de corresponderende voltooide delicten of de
pogingen daartoe opgemerkt:

"In de voorgestelde strafbepaling is de strafbaarheid echter ook aanwezig als het misdrijf,
omschreven in artikel 10, derde lid of vierde lid, van de Opiumwet of de strafbare poging daartoe
wel is gevolgd. Weliswaar zal, indien het misdrijf is voltooid, of althans het pogingsstadium werd
bereikt, aan een vervolging ter zake van voorbereidings- of bevorderingshandelingen niet altijd in
die mate behoefte bestaan als in het geval dat die laatst bedoelde handelingen niet het beoogde
resultaat hebben gehad, maar, mede in verband met eventuele bewijsmoeilijkheden, is het
wenselijk dat een mogelijke strafvervolging ter zake van de gepleegde voorbereidings- of
bevorderingshandelingen niet bij voorbaat is uitgesloten. Wel zal dan uiteraard rekening moeten
worden gehouden met het bepaalde in de artikelen 55 e.v. en 68 W.v.Sr."10

Ook al verschillen de hierboven weergegeven passages bij de onderscheidene wetsontwerpen op
onderdelen van elkaar, onmiskenbaar is dat de samenloopbepalingen een wezenlijke functie
vervullen bij het voorkomen van onevenredige aansprakelijkheid en bestraffing in geval van
gelijktijdige berechting van sterk samenhangende strafbare feiten. Daarbij wordt onder meer de
gedachte tot uitdrukking gebracht dat feiten zo sterk met elkaar in verband kunnen staan dat het
ene feit als het ware in het andere opgaat (eendaadse samenloop) dan wel dat de feitelijke en
chronologische samenhang zo sterk is dat de voortgezette handeling een functie vervult. Het
effect van beide regelingen is identiek doordat in beide regelingen slechts één strafbepaling wordt
toegepast - en wel die met het zwaarste strafmaximum.

In de rechtspraak van de Hoge Raad over eendaadse samenloop is gaandeweg sterk het accent
komen te liggen op de strekking van de aan de orde zijnde strafbepalingen. Indien die strekking
uiteenloopt, is geen sprake van "één feit" in de zin van art. 55, eerste lid, Sr. Deze sterk juridisch
getinte toetsing met een nadruk op de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de
onderscheidene delictsomschrijvingen strekken, leidt tot een beperkt bereik van de regeling van
de eendaadse samenloop.

Uit die rechtspraak moet echter niet worden afgeleid dat eenzelfde strekking een noodzakelijke
voorwaarde is voor het aannemen van eendaadse samenloop, zoals blijkt uit de recente
jurisprudentie over het witwassen en de heling van dezelfde voorwerpen.11 Dat de
strafbaarstelling van witwassen in sterkere mate dan bij heling het geval is, strekt ter
bescherming van de integriteit van het financiële en economische verkeer, staat aan het
aannemen van eendaadse samenloop niet in de weg indien het gaat om - naar de kern genomen -
hetzelfde feitencomplex.

Evenmin is uitgesloten dat sprake is van een voortgezette handeling in de zin van art. 56, eerste
lid, Sr van heling en witwassen indien aan de gedragingen van de verdachte met betrekking tot
hetzelfde voorwerp één ongeoorloofd wilsbesluit ten grondslag ligt. Dat sluit aan bij eerdere
rechtspraak over de voortgezette handeling waarin - in overeenstemming met de
wetsgeschiedenis - centraal staan de met elkaar samenhangende eisen dat de verschillende
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strafbare feiten gelijksoortig zijn, en dat zij, chronologisch gezien, een nauw verband hebben, met
één ongeoorloofd wilsbesluit als grondslag.12

Uit hetgeen hiervoor onder 2.6 is overwogen blijkt dat ook de wetgever zich ervan bewust is dat
recente wetgeving aanleiding geeft tot zorg over dubbele bestraffing en dat tegen die zorg wordt
ingebracht dat de samenloopregeling waarborgen en oplossingen biedt. Dat betekent dat de
samenloopregeling - en dan meer in het bijzonder de eendaadse samenloop en de voortgezette
handeling - daarvoor ook daadwerkelijk voldoende ruimte moet bieden.

Daarom moet worden benadrukt dat naar huidig inzicht een enigszins uiteenlopen van de
strekking van de desbetreffende strafbepalingen niet in de weg staat aan het aannemen van
eendaadse samenloop indien het in essentie om hetzelfde feitencomplex gaat. Een dergelijk
uiteenlopen is evenmin een blokkade voor het aannemen van een voortgezette handeling.

In het bijzonder verdient dus aandacht dat de rechter ruimte heeft voor het aannemen van
eendaadse samenloop of een voortgezette handeling, ook indien de bewezenverklaring valt onder
meerdere strafbepalingen met een enigszins uiteenlopende strekking.

Vervolgens komt het voor de eendaadse samenloop vooral aan op de vraag of de
bewezenverklaarde gedragingen in die mate een samenhangend, zich min of meer op dezelfde tijd
en plaats afspelend feitencomplex opleveren dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt
wordt gemaakt. Voor de voortgezette handeling komt het erop aan of de verschillende
bewezenverklaarde, elkaar in de tijd opvolgende gedragingen (ook met betrekking tot het
"wilsbesluit") zo nauw met elkaar samenhangen dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt
wordt gemaakt.

Het voorgaande brengt mee dat het toepassingsbereik van deze regelingen ruimer is dan wellicht
kon worden afgeleid uit eerdere rechtspraak waarin vooral de verschillen in de strekking van de
betrokken strafbepalingen centraal stonden.

De hierboven aangeduide ruimte voor eendaadse samenloop en voortgezette handeling vindt
mede steun in het vooral met art. 55, eerste lid, Sr verwante art. 68 Sr dat ook dubbele bestraffing
wil voorkomen. Ook in dat verband is immers bij de beantwoording van de vraag of sprake is van
"hetzelfde feit" - naast de aan de orde zijnde gedraging van de verdachte - de juridische aard van
de aan de orde zijnde feiten relevant, waarbij geen identieke strekking van de desbetreffende
strafbepalingen is vereist, maar waarbij vooral van belang is of hun strekking niet wezenlijk
uiteenloopt.13

Het hiervoor onder 2.8 weergegeven toetsingskader voor "één feit" als bedoeld in art. 55, eerste
lid, Sr kan echter niet worden gelijkgeschakeld met het toetsingskader voor "hetzelfde feit" in de
zin van art. 68 Sr. Bij art. 68 Sr staat de vervolgbaarheid voorop, in die zin dat de verdachte niet
opnieuw in rechte mag worden betrokken na een eerdere onherroepelijke rechterlijke
einduitspraak over hetzelfde feit, en dat de tenlastelegging niet op de voet van art. 313 Sv aldus
kan worden gewijzigd dat de verdachte alsnog wordt vervolgd voor een ander feit dan hem is
tenlastegelegd. Bovendien wordt het ne bis in idem-beginsel dat aan art. 68 Sr ten grondslag ligt -
anders dan de samenloop - mede bepaald door Europese regelgeving en rechtspraak.

Wat betreft de kwalificatie van het bewezenverklaarde in geval van eendaadse samenloop heeft
de Hoge Raad al eerder geoordeeld dat het in beginsel aan de feitenrechter is om de vraag te
beantwoorden of hij in geval van eendaadse samenloop het bewezenverklaarde enkelvoudig
kwalificeert (onder de zwaarste strafbepaling) dan wel of hij meervoudig kwalificeert en
vervolgens de zwaarste strafbepaling toepast bij de straftoemeting.14 Denkbaar is dat de
feitenrechter, teneinde onevenredige aansprakelijkheid te voorkomen, een enkelvoudige
kwalificatie aangewezen acht. Bij een voortgezette handeling ligt dat echter niet in de rede.

3 Beoordeling van het tweede middel
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3.2.3.

3.2.4.

3.1. Het middel klaagt dat het Hof het verweer dat de gedragingen die onder 1 en 2 zijn
bewezenverklaard moeten worden beschouwd als een voortgezette handeling, ten onrechte,
althans ontoereikend gemotiveerd heeft verworpen.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij:

"1. op 9 augustus 2014 te Bussum, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen
misdrijf om opzettelijk [betrokkene 2] van het leven te beroven, met dat opzet, meermalen
met kracht met een mes in de borst en de lies en de wang en de arm van [betrokkene 2]
heeft gestoken/gesneden, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid.

2. op 9 augustus 2014 te Bussum aan [betrokkene 2] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel
(een gedeeltelijk afgebeten oor), heeft toegebracht, door voornoemde [betrokkene 2]
opzettelijk met kracht in het oor te bijten.

3. op 9 augustus 2014 te Bussum, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen
misdrijf om aan [betrokkene 1] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat
opzet met een mes in het gezicht van [betrokkene 1] heeft gesneden, zijnde de uitvoering
van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid.

4. op 9 augustus 2014 te Bussum opzettelijk mishandelend [betrokkene 3] met een mes in
zijn arm heeft gesneden, waardoor voornoemde [betrokkene 3] letsel heeft bekomen en pijn
heeft ondervonden."

De Rechtbank heeft in haar door het Hof bevestigde vonnis ten aanzien van de
bewezenverklaring - voor zover voor de beoordeling van het middel van belang - het
volgende overwogen:

" [betrokkene 2] heeft verklaard dat hij op 9 augustus 2014 samen met [betrokkene 1] en
[betrokkene 3] in een café in Bussum was. Omstreeks 00.15 uur waren ze naar huis gegaan.
Zij zijn via de Havenstraat de Kapelstraat opgelopen richting de kruising Nieuwe Brink. Toen
ze de kruising op twee meter waren genaderd kwam er ineens een man de hoek om. Terwijl
[betrokkene 2] oog in oog met de man stond voelde hij dat de man hem met een
steekvoorwerp in zijn borst stak. Het bloed gutste eruit. Toen hij op de grond lag sprong de
man op hem. Ineens voelde [betrokkene 2] een helse pijn aan zijn linkeroor. Hij voelde dat
de man in zijn oor aan het bijten was. De man beet een deel van zijn oor af. Op het moment
dat de man in zijn oor beet zag en voelde [betrokkene 2] dat de man continu op zijn lichaam
aan het insteken en snijden was. Het gezicht van de man was heel dichtbij en [betrokkene
2] herkende hem als [verdachte] ."

Het onder 1 bewezenverklaarde is gekwalificeerd als "poging tot doodslag", het onder 2
bewezenverklaarde als "zware mishandeling", het onder 3 bewezenverklaarde als "poging
tot zware mishandeling" en het onder 4 bewezenverklaarde als "mishandeling".

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de
verdachte aldaar het woord gevoerd overeenkomstig de aan het proces-verbaal gehechte
pleitnota. Deze pleitnota houdt onder meer in:

"Feiten 1 en 2: voorgezette handeling

Overigens moet, indien u ondanks hetgeen ik zojuist heb gesteld ook in appel komt tot een
bewezenverklaring van feit 2, worden geoordeeld dat de feiten 1 en 2 in een zodanig
verband staan dat zij moeten worden beschouwd als één voortgezette handeling in de zin
van art. 56 Sr, zodat bij de strafbepaling met betrekking tot de feiten 1 en 2 alleen het onder
1 ten last gelegde feit betrokken dient te worden. Ik krijg sterk de indruk dat het als feit 2
tenlastegelegde is toegevoegd om een cumulatie van straf te bewerkstelligen, welke
cumulatie nu juist door het in art. 56 lid 1 Sr bepaalde wordt tegengegaan. Naar het oordeel
van de verdediging is voldaan aan de vereisten voor het aannemen van een voortgezette
handeling. Aannemelijk is dat zowel het onder 1 als het onder 2 ten laste gelegde handelen
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3.2.5.

3.2.6.

3.3.

3.4.

voortkomt uit één ongeoorloofd wilsbesluit, te weten het besluit [betrokkene 2] (in reactie
de eerder door hem gegeven klappen en al dan niet ter verdediging) te verwonden. Voorts
kunnen het steken met een mes en het bijten in het oor worden beschouwd als
gelijksoortige handelingen. Het gaat steeds om (fysiek) geweld tegen het lichaam van
[betrokkene 2] . Dat het gebruikte 'wapen' niet identiek is doet daar niet aan af. Tot slot is
sprake van slechts een kort tijdsverloop tussen het onder 1 en het onder 2 tenlastegelegde.
Het gaat, zoals vereist, om elkaar snel opvolgende handelingen. Zie in dit kader ook het
requisitoir van de officier van justitie waarin zij in het kader van de door de heer [betrokkene
2] ingediende vordering tot schadevergoeding onder meer stelt dat in dit geval naar haar
mening geen sprake is van twee losstaande incidenten.

Naar het oordeel van de verdediging zou het bij de strafbepaling betrekken van zowel het
eerste als het tweede feit leiden tot een onwenselijke en niet gerechtvaardigde
meervoudigheid van een aansprakelijkheid (zie Mevis in zijn noot onder NJ 2015/125).

Mevis stelt in zijn noot voorts dat de verwachting van een verstandig en terughoudend
vervolgingsbeleid van het OM in plaats van ongebreidelde cumulatie in de tenlastelegging tot
op zekere hoogte door de zittingsrechter kan worden bewaakt en hij stelt daarnaast dat van
het strafrecht als systeem mag worden verwacht dat de verdachte tegen alle vormen van
onterechte meervoudigheid van de aansprakelijkheid in zijn nadeel wordt beschermd. Naar
mijn oordeel ligt daar in deze zaak een taak voor uw Hof door zoals gezegd te bepalen dat
ten aanzien van de feiten 1 en 2 (voor zover u tot een bewezenverklaring komt van beide
feiten) sprake is van een voortgezette handeling in de zin van art. 56 Sr en dat u (indien u
het hierna nog te voeren noodweerverweer passeert) bij de bepaling van de aan cliënt op te
leggen straf het onder 2 bewezen verklaarde buiten beschouwing laat. Zo bezien dient dus
ter zake van het onder 2 ten laste gelegde hoe dan ook geen straf te worden opgelegd."

Het Hof heeft dit verweer verworpen en daartoe het volgende overwogen:

"Voor een voortgezette handeling is vereist dat er sprake is van meerdere gelijksoortige
feiten of handelingen die voortkomen uit één ongeoorloofd wilsbesluit.

Het hof is van oordeel dat er geen sprake is van gelijksoortige handelingen. Verdachte heeft
immers [betrokkene 2] met een mes gestoken (feit 1) met het opzet [betrokkene 2] van het
leven te beroven en diens oor afgebeten met het opzet hem zwaar lichamelijk letsel toe te
brengen (feit 2)."

Als toepasselijk wettelijk voorschrift is onder andere art. 57 Sr vermeld.

Het Hof heeft geoordeeld dat het verweer dat - kort gezegd - wat betreft het onder 1 en 2
bewezenverklaarde sprake is van een voortgezette handeling, dient te worden verworpen en dat
sprake is van meerdaadse samenloop. Die oordelen zijn niet zonder meer begrijpelijk gelet op
hetgeen onder 2.8 is overwogen en mede in aanmerking genomen hetgeen door de verdediging
ter onderbouwing van het desbetreffende verweer is aangevoerd. Daarbij neemt de Hoge Raad in
aanmerking dat in de hiervoor weergegeven bewijsvoering als 's Hofs vaststelling besloten ligt dat
sprake is geweest van één geweldsuitbarsting waarbinnen de bewezenverklaarde feiten hebben
plaatsgevonden en dat de strekking van de toepasselijke bepalingen - kort gezegd - doodslag
respectievelijk zware mishandeling, niet dusdanig uiteenloopt dat reeds hierom geen sprake kan
zijn van eendaadse samenloop of een voortgezette handeling. Het middel slaagt.

Nochtans leidt de gegrondheid van het middel niet tot vernietiging van de bestreden uitspraak.
Dat berust op het volgende. Reeds gelet op het - naast hetgeen onder 1 en 2 is
bewezenverklaard - onder 3 en 4 bewezenverklaarde, is art. 57 Sr in de onderhavige zaak van
toepassing zodat het toepasselijk strafmaximum onveranderd blijft en zich de situatie voordoet
dat het middel van onvoldoende belang is om cassatie te rechtvaardigen (vgl. hetgeen hiervoor
onder 2.2 is overwogen).
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4.1.

4.2.

Het middel klaagt over de toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1] .

Op de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 76 en 79 is het middel
terecht voorgesteld.

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.

De verdachte bevindt zich in voorlopige hechtenis. 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 gevangenisstraf van zes jaren.

Nu de Hoge Raad geen andere dan de hiervoor onder 6 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.

8. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf en de beslissing op de vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1] en de ten
behoeve van haar aan de verdachte opgelegde schadevergoedingsmaatregel;

vermindert de opgelegde gevangenisstraf in die zin dat deze vijf jaren en zes maanden beloopt;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, opdat de
zaak wat betreft de beslissing op de vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1] en de ten
behoeve van haar aan de verdachte opgelegde schadevergoedingsmaatregel op het bestaande hoger
beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de
Hullu, V. van den Brink, E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend

4 Beoordeling van het derde middel

5 Beoordeling van de overige middelen

6 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

7 Slotsom
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griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 juni 2017.

Vgl. HR 7 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1005, NJ 2016/430, rov. 2.4.3.

Vgl. daarover Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 90-92, en ABRvS 26 november 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:4284.

Vgl. HR 3 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD0737, NJ 1997/657 met betrekking tot het voorhanden
hebben van munitie in de zin van art. 26 Wet wapens en munitie.

Vgl. HR 31 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1436, NJ 2009/175 met betrekking tot het dwingen tot
het ondergaan van handelingen als vermeld in art. 242 Sr.

Vgl. bijvoorbeeld HR 25 november 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC7058, NJ 1981/170.

Art. 420bis.1 en art. 420quater.1 Sr.

Kamerstukken II 2015/16, 34 294, nr. 3, p. 7.

Kamerstukken II 2000/01, 27 159, nr. 5, p. 8-10.

Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 19.

Kamerstukken II 1982/83, 17 975, nr. 3, p. 12.

HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:501, NJ 2017/169.

Vgl. bijvoorbeeld HR 19 februari 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC6817, NJ 1980/384 en HR 4 december
1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8648, NJ 1991/345.

Vgl. daarover HR 1 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM9102, NJ 2011/394.

Vgl. HR 16 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR2437, NJ 2005/43.
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 15-11-2016

Datum publicatie 20-06-2017

Zaaknummer 15/03725

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2017:1111, Gevolgd 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Poging doodslag en zware mishandeling van X (art. 287 jo. 45 Sr en 302 Sr),
poging zware mishandeling van Y (art. 302 jo. 45 Sr) en mishandeling van Z (art.
300 Sr). 1. Voortgezette handeling t.a.v. poging doodslag en zware mishandeling X
(art. 56.1 Sr)? 2. Vordering b.p. Ad 1. De HR wijdt algemene beschouwing aan
eendaadse samenloop en voortgezette handeling vanwege het belang van deze
regelingen in feitelijke aanleg. De zeer beperkte toetsing in cassatie zal niet
veranderen. De HR benadrukt dat een enigszins uiteenlopen van de strekking van
de desbetreffende strafbepalingen niet in de weg staat aan het aannemen van
eendaadse samenloop of een voortgezette handeling. Voor eendaadse samenloop
komt het vooral aan op de vraag of de bewezenverklaarde gedragingen in die mate
een samenhangend, zich min of meer op dezelfde tijd en plaats afspelend
feitencomplex opleveren dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt wordt
gemaakt. Voor de voortgezette handeling komt het erop aan of de verschillende
bewezenverklaarde, elkaar in tijd opvolgende gedragingen (ook met betrekking tot
het “wilsbesluit”) zo nauw met elkaar samenhangen dat de verdachte daarvan (in
wezen) één verwijt wordt gemaakt. Het voorgaande brengt mee dat het
toepassingsbereik van de regelingen ruimer is dan wellicht uit eerdere rechtspraak
kon worden afgeleid. Het toetsingskader voor “één feit” a.b.i. art. 55.1 Sr kan
echter niet gelijkgeschakeld worden met het toetsingskader voor “hetzelfde feit”
a.b.i. art. 68 Sr. Denkbaar is dat de feitenrechter in geval van eendaadse
samenloop, teneinde onevenredige aansprakelijkheid te voorkomen, enkelvoudige
kwalificatie aangewezen acht. ’s Hofs oordeel dat het verweer dat, wat betreft de
poging doodslag en zware mishandeling van X sprake is van een voortgezette
handeling, dient te worden verworpen en dat sprake is van meerdaadse
samenloop, is niet z.m. begrijpelijk, in aanmerking genomen dat in ’s Hofs
bewijsvoering als zijn vaststelling besloten ligt dat sprake is geweest van één
geweldsuitbarsting waarbinnen de bewezenverklaarde feiten hebben
plaatsgevonden en dat de strekking van de toepasselijke bepalingen niet dusdanig
uiteenloopt dat reeds hierom geen sprake kan zijn van eendaadse samenloop of
een voortgezette handeling. Geen cassatie, omdat verdachte geen belang heeft bij
de klacht. Ad 2. Gegronde klachten over toegewezen vordering b.p. Z, i.h.b. wat
betreft immateriële schade in de vorm van shockschade.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

ECLI:NL:PHR:2016:1528
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Conclusie

Nr. 15/03725
Zitting: 15 november 2016

Mr. F.W. Bleichrodt
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, heeft bij arrest van 31 juli 2015
het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 24 februari 2015 met aanvulling van gronden
bevestigd. Daarbij is de verdachte wegens “1. poging tot doodslag”, “2. zware mishandeling”, “3.
poging tot zware mishandeling” en “4. mishandeling” veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes
jaar met aftrek als bedoeld in art. 27 Sr. Voorts heeft het hof de vorderingen van de benadeelde
partijen [betrokkene 2], [betrokkene 1] en [betrokkene 3] toegewezen en aan de verdachte
schadevergoedingsmaatregelen opgelegd, één en ander zoals in het arrest vermeld.

2.  Namens de verdachte heeft mr. B.P. de Boer, advocaat te Amsterdam, vijf middelen van cassatie
voorgesteld.

3.  Het eerste middel bevat de klacht dat de verwerping van het verweer dat de verdachte geen
(voorwaardelijk) opzet had op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan [betrokkene 1]
(hierna: [betrokkene 1]) en op het mishandelen van [betrokkene 3] onbegrijpelijk is dan wel
onvoldoende is gemotiveerd, althans dat de bewezenverklaring van de feiten 3 en 4 niet
voldoende met redenen is omkleed, omdat het (voorwaardelijk) opzet niet uit de bewijsvoering kan
worden afgeleid.

4.  Ten laste van de verdachte is onder 3 en 4 bewezen verklaard dat:

“3. Primair

op 09 augustus 2014 te Bussum, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan
[betrokkene 1] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet met een mes in het
gezicht van [betrokkene 1] heeft gesneden, zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet
voltooid;

4.

op 09 augustus 2014 te Bussum opzettelijk mishandelend [betrokkene 3] met een mes in zijn arm
heeft gesneden, waardoor voornoemde [betrokkene 3] letsel heeft bekomen en pijn heeft
ondervonden.”

5. De rechtbank heeft – in het in zoverre bevestigde vonnis – ten aanzien van de bewezenverklaring
van de ten laste gelegde feiten het volgende overwogen:1

“Ten aanzien van feit 1, feit 2, feit 3 en feit 4

[betrokkene 2] heeft verklaard dat hij op 9 augustus 2014 samen met [betrokkene 1] en [betrokkene
3] in een café in Bussum was. Omstreeks 00.15 uur waren ze naar huis gegaan. Zij zijn via de
Havenstraat de Kapelstraat opgelopen richting de kruising Nieuwe Brink. Toen ze de kruising op twee
meter waren genaderd kwam er ineens een man de hoek om. Terwijl [betrokkene 2] oog in oog met
de man stond voelde hij dat de man hem met een steekvoorwerp in zijn borst stak. Het bloed gutste
eruit. Toen hij op de grond lag sprong de man op hem. Ineens voelde [betrokkene 2] een helse pijn
aan zijn linkeroor. Hij voelde dat de man in zijn oor aan het bijten was. De man beet een deel van zijn
oor af. Op het moment dat de man in zijn oor beet zag en voelde [betrokkene 2] dat de man continu
op zijn lichaam aan het insteken en snijden was. Het gezicht van de man was heel dichtbij en
[betrokkene 2] herkende hem als [verdachte].

(…)

[betrokkene 3] heeft verklaard dat ter hoogte van de Nieuwe Brink en de Kapelstraat de dader de
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hoek om kwam en meteen op [betrokkene 2] afrende en hem belaagde. Toen [betrokkene 3] de man
daarna vast had zag hij dat de punt van een mes uit zijn vuist stak. Het shirt van [betrokkene 2] zat
onder het bloed. De dader hield het mes stevig vast. [betrokkene 3] zag dat [betrokkene 1] dicht bij
hen stond en dat de dader in een draai met het mes [betrokkene 1] in haar gezicht raakte. Vervolgens
voelde [betrokkene 3] een pijnscheut aan zijn rechterbovenarm. De dader had hem ook met het mes
geraakt.

Bij [betrokkene 3] was een gebied met een doorsnee van twee centimeter op de buitenzijde van de
rechterbovenarm oppervlakkig bekrast. De rechtbank heeft kennis genomen van de foto van dit letsel
in het dossier.

Verdachte heeft verklaard dat hij op de Kapelstraat in gevecht was geraakt met aangevers en dat hij
daarbij een opengeklapt mes uit zijn zak had gepakt. Hij had met het mes staan zwaaien. Het zou
kunnen dat hij [betrokkene 2] met dat mes had gestoken. Verdachte verklaarde dat hij een stuk uit
het oor van [betrokkene 2] had gebeten.

De rechtbank stelt op grond van voornoemd bewijs vast dat verdachte op de Kapelstraat [betrokkene
2] direct aanviel, dat hij [betrokkene 2] daarbij meermalen heeft gestoken in zijn borst en hem heeft
gestoken in zijn wang, dat hij [betrokkene 2] met het mes in zijn lies en in zijn arm heeft gesneden,
dat hij [betrokkene 1] met het mes boven haar oog heeft gesneden en dat hij [betrokkene 3] met het
mes in zijn arm heeft gesneden.”

6. Uit de aan het proces-verbaal in hoger beroep gehechte pleitnotities blijkt dat de raadsman ter
terechtzitting in hoger beroep heeft aangevoerd dat uit de door de rechtbank gebezigde
bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat de verdachte voorwaardelijk opzet had op het
toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij [betrokkene 1] en lichamelijk letsel bij [betrokkene 3].

7. Het hof heeft op dit verweer als volgt gereageerd:2

“(…)

Uit het dossier volgt - overeenkomstig hetgeen de rechtbank overwogen heeft onder ‘ten aanzien van
feit 1, feit 2, feit 3 en feit 4’ - dat verdachte gewapend met een mes op de groep is afgestormd, waar
zowel [betrokkene 2], [betrokkene 1] als [betrokkene 3] deel van uitmaakten. Uit verdachtes eigen
verklaring in eerste aanleg blijkt ook dat hij [betrokkene 1] heeft gezien en dat hij wist dat
[betrokkene 3] bij hem in de buurt stond. Tijdens de vechtpartij heeft in ieder geval [betrokkene 3]
getracht om verdachte bij [betrokkene 2] vandaan te halen door hem vast te pakken. Op dat moment
stond ook [betrokkene 1], zo volgt uit [betrokkene 3] verklaring, dicht bij hen in de buurt. Verdachte
heeft [betrokkene 1] met het mes in het gezicht ter hoogte van haar oog, en [betrokkene 3] in zijn
bovenarm geraakt. Dat blijkt uit de verklaring van [betrokkene 3] en diens letselverklaring, en uit de
letselverklaring van [betrokkene 1], zoals door de rechtbank aangehaald op blad 4 van het vonnis.

Verdachte heeft het mes uitgeklapt en, gelet op de toegebrachte verwondingen bij [betrokkene 3] en
[betrokkene 1], klaarblijkelijk ter hoogte van het bovenlichaam vastgehouden, terwijl hij wist dat
[betrokkene 1] en [betrokkene 3] zich in zijn nabije omgeving bevonden. Door het mes op deze wijze
en onder deze omstandigheden te (blijven) gebruiken, alsmede gelet op de zeer kwetsbare plek waar
verdachte [betrokkene 1] heeft geraakt met het mes, is het hof van oordeel dat verdachte bewust de
aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij [betrokkene 1] zwaar lichamelijk letsel zou toebrengen.
Ook ten aanzien van aangever [betrokkene 3] heeft verdachte door aldus te handelen bewust de
aanmerkelijke kans aanvaard dat hij [betrokkene 3] zou raken met het mes en hem aldus pijn en
letsel zou toebrengen.

Het hof acht derhalve overeenkomstig de rechtbank het onder 3 primair en 4 tenlastegelegde wettig
en overtuigend bewezen en verwerpt het verweer van de raadsman.”

8. Bij de beoordeling van het middel dient het volgende te worden vooropgesteld. Voorwaardelijk
opzet op een bepaald gevolg is aanwezig indien de verdachte zich willens en wetens heeft
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blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dat gevolg zal intreden. Voor de vaststelling dat de
verdachte zich bewust heeft blootgesteld aan zodanige kans is niet alleen vereist dat de verdachte
wetenschap heeft gehad van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal intreden, maar ook dat hij die
kans ten tijde van de gedraging bewust heeft aanvaard (op de koop toe heeft genomen). De
beantwoording van de vraag of de gedraging 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 gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht. Bepaalde gedragingen
kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald
gevolg dat het - behoudens contra-indicaties - niet anders kan zijn dan dat de verdachte de
aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg heeft aanvaard.3

9. Het middel bevat in de eerste plaats de klacht dat de bewezenverklaring van het voorwaardelijk
opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan [betrokkene 1] onvoldoende met redenen is
omkleed.

10. Uit de – door het hof overgenomen – bewijsoverwegingen van de rechtbank blijkt dat [betrokkene
2], [betrokkene 1] en [betrokkene 3] na een bezoek aan een café om 00.15 uur ’s nachts de
verdachte zijn tegengekomen toen zij naar huis liepen. De verdachte kwam de hoek om, is gewapend
met een mes op de groep afgestormd en stak [betrokkene 2], toen hij oog in oog met hem stond, met
een steekvoorwerp in zijn borst. Toen [betrokkene 2] op de grond lag, sprong de verdachte op hem
en voelde [betrokkene 2] dat de verdachte hem in zijn oor beet. [betrokkene 3] heeft verklaard dat hij
de verdachte vastpakte en zag dat de punt van een mes uit zijn vuist stak. Hij zag dat [betrokkene 1]
dichtbij hen stond en dat de verdachte [betrokkene 1] in een draai met het mes in haar gezicht
raakte. Vervolgens raakte de verdachte [betrokkene 3] in zijn rechterbovenarm.

11. Gelet op de vaststellingen van het hof dat de verdachte gewapend met een mes op de groep is
afgestormd en dat hij wist dat [betrokkene 1] zich in zijn nabije omgeving bevond, maar het mes
desalniettemin ter hoogte van het bovenlichaam heeft vastgehouden en is blijven gebruiken, is het
oordeel van het hof dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat [betrokkene
1] zwaar lichamelijk letsel zou oplopen niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.4 Voor zover het
middel klaagt dat het door de verdachte vasthouden van een uitgeklapt mes ter hoogte van het
bovenlichaam met anderen in zijn nabije omgeving niet zonder meer de aanmerkelijke kans doet
ontstaan op zwaar lichamelijk letsel bij die anderen, faalt het, omdat het hof heeft vastgesteld dat de
verdachte het mes bleef gebruiken terwijl hij wist dat [betrokkene 1] zich in zijn nabije omgeving
bevond en dat [betrokkene 3] zag dat de verdachte [betrokkene 1] in een draai met het mes in haar
gezicht raakte.

12. In het middel wordt – in navolging van het in hoger beroep aangevoerde – betoogd dat het feit
dat de verdachte in een draai [betrokkene 1] in haar gezicht raakte, een contra-indicatie vormt voor
het aannemen van voorwaardelijk opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan
[betrokkene 1]. Uit de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep gehechte
pleitnotities blijkt dat de raadsman van de verdachte heeft betoogd dat [betrokkene 3] de verdachte
bij zijn linkerhand beetpakte en diens vingers naar achteren probeerde te vouwen om het mes te
kunnen pakken. De draai met het mes vond volgens de raadsman kennelijk plaats in een poging te
ontsnappen aan de greep van [betrokkene 3] en vormt daarmee een contra-indicatie voor het
aannemen van het opzettelijk raken van [betrokkene 1], alsmede een contra-indicatie voor het
aannemen van de bewuste aanvaarding van de kans dat hij [betrokkene 1] zou raken. Uit de
bewijsvoering volgt evenwel niet dat het hof deze door de raadsman in hoger beroep gegeven lezing
van de feiten tot de zijne heeft gemaakt. Nu het hof de enkele omstandigheid dat de verdachte in een
draai [betrokkene 1] in haar gezicht raakte niet als een contra-indicatie hoefde te zien voor het
aannemen van voorwaardelijk opzet, kan de klacht niet slagen.

13. Het middel bevat ten slotte de klacht dat het bewezen verklaarde voorwaardelijk opzet op
toebrengen van letsel aan [betrokkene 3] niet uit de bewijsvoering kan worden afgeleid. Ook deze
klacht faalt. Daarbij neem ik in aanmerking dat het hof heeft vastgesteld dat de verdachte gewapend
met een mes op de groep is afgestormd, dat de verdachte zich ervan bewust was dat [betrokkene 3]
zich in zijn nabijheid bevond terwijl hij het mes ter hoogte van het bovenlichaam vasthield en bleef
gebruiken. Het oordeel van het hof dat de verdachte door aldus te handelen bewust de aanmerkelijke
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kans heeft aanvaard dat hij [betrokkene 3] zou raken met het mes en hem aldus pijn en letsel zou
toebrengen, is in het licht van deze vaststellingen niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere
motivering.

14. Het middel faalt.

15. Het tweede middel bevat de klacht dat het hof ten onrechte geen voortgezette handeling heeft
aangenomen tussen het onder 1 en 2 bewezen verklaarde, althans dat de verwerping van het
verweer dat de onder 1 en 2 bewezen verklaarde feiten als voortgezette handeling zijn begaan,
onbegrijpelijk is, dan wel ontoereikend is gemotiveerd.

16. Ten laste van de verdachte is onder 1 en 2 bewezen verklaard dat hij:

“1.

Primair

op 09 augustus 2014 te Bussum, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
opzettelijk [betrokkene 2] van het leven te beroven, met dat opzet, meermalen met kracht met een
mes in de borst en de lies en de wang en de arm van [betrokkene 2] heeft gestoken/gesneden, zijnde
de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid.

2.

op 09 augustus 2014 te Bussum aan [betrokkene 2] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel (een
gedeeltelijk afgebeten oor), heeft toegebracht, door voornoemde [betrokkene 2] opzettelijk met
kracht in het oor te bijten.”

17. Uit de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep gehechte pleitnota blijkt dat
de raadsman het volgende heeft aangevoerd ten aanzien van de samenhang tussen de onder 1 en 2
ten laste gelegde feiten:

“Feiten 1 en 2: voorgezette handeling

Overigens moet, indien u ondanks hetgeen ik zojuist heb gesteld ook in appel komt tot een
bewezenverklaring van feit 2, te worden geoordeeld dat de feiten 1 en 2 in een zodanig verband
staan dat zij moeten worden beschouwd als één voortgezette handeling in de zin van art. 56 Sr, zodat
bij de strafbepaling met betrekking tot de feiten 1 en 2 alleen het onder 1 ten last gelegde feit
betrokken dient te worden. Ik krijg sterk de indruk dat het als feit 2 tenlastegelegde is toegevoegd
om een cumulatie van straf te bewerkstelligen, welke cumulatie nu juist door het in art. 56 lid 1 Sr
bepaalde wordt tegengegaan. Naar het oordeel van de verdediging is voldaan aan de vereisten voor
het aannemen van een voortgezette handeling. Aannemelijk is dat zowel het onder 1 als het onder 2
ten laste gelegde handelen voortkomt uit één ongeoorloofd wilsbesluit, te weten het besluit
[betrokkene 2] (in reactie de eerder door hem gegeven klappen en al dan niet ter verdediging) te
verwonden. Voorts kunnen het steken met een mes en het bijten in het oor worden beschouwd als
gelijksoortige handelingen. Het gaat steeds om (fysiek) geweld tegen het lichaam van [betrokkene 2].
Dat het gebruikte ‘wapen’ niet identiek is doet daar niet aan af. Tot slot is sprake van slechts een kort
tijdsverloop tussen het onder 1 en het onder 2 tenlastegelegde. Het gaat, zoals vereist, om elkaar
snel opvolgende handelingen. Zie in dit kader ook het requisitoir van de officier van justitie waarin zij
in het kader van de door [betrokkene 2] ingediende vordering tot schadevergoeding onder meer stelt
dat in dit geval naar haar mening geen sprake is van twee losstaande incidenten.

Naar het oordeel van de verdediging zou het bij de strafbepaling betrekken van zowel het eerste als
het tweede feit leiden tot een onwenselijke en niet gerechtvaardigde meervoudigheid van een
aansprakelijkheid (zie Mevis in zijn noot onder NJ 2015/125).

Mevis stelt in zijn noot voorts dat de verwachting van een verstandig en terughoudend
vervolgingsbeleid van het OM in plaats van ongebreidelde cumulatie in de tenlastelegging tot op
zekere hoogte door de zittingsrechter kan worden bewaakt en hij stelt daarnaast dat van het
strafrecht als systeem mag worden verwacht dat de verdachte tegen alle vormen van onterechte
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meervoudigheid van de aansprakelijkheid in zijn nadeel wordt beschermd. Naar mijn oordeel ligt daar
in deze zaak een taak voor uw Hof door zoals gezegd te bepalen dat ten aanzien van de feiten 1 en 2
(voor zover u tot een bewezenverklaring komt van beide feiten) sprake is van een voortgezette
handeling in de zin van art. 56 Sr en dat u (indien u het hierna nog te voeren noodweerverweer
passeert) bij de bepaling van de aan cliënt op te leggen straf het onder 2 bewezen verklaarde buiten
beschouwing laat. Zo bezien dient dus ter zake van het onder 2 ten laste gelegde hoe dan ook geen
straf te worden opgelegd.”

18. Het hof heeft dit verweer met de volgende motivering verworpen:

“Voortgezette handeling

Voorts heeft de raadsman ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat de onder 1 en 2
tenlastegelegde feiten bij bewezenverklaring aangemerkt moeten worden als een voortgezette
handeling zoals bedoeld in artikel 56 van het Wetboek van Strafrecht.

Voor een voortgezette handeling is vereist dat er sprake is van meerdere gelijksoortige feiten of
handelingen die voortkomen uit één ongeoorloofd wilsbesluit.

Het hof is van oordeel dat er geen sprake is van gelijksoortige handelingen. Verdachte heeft immers
[betrokkene 2] met een mes gestoken (feit 1 ) met het opzet [betrokkene 2] van het leven te beroven
en diens oor afgebeten met het opzet hem zwaar lichamelijk letsel toe te brengen (feit 2).”

19. Het in het middel aangevoerde geeft mij aanleiding langer stil te staan bij de leerstukken
eendaadse samenloop en voortgezette handeling. Deze leerstukken zijn in de recente rechtspraak
van de Hoge Raad niet uitvoerig aan bod gekomen. Eén van de oorzaken daarvan is de ontwikkeling
van de jurisprudentie onder invloed van art. 80a RO. De enkele omstandigheid dat het hof ten
onrechte toepassing heeft gegeven aan art. 57 Sr (meerdaadse samenloop) in plaats van aan art. 55
Sr (eendaadse samenloop) of art. 56 Sr (voortgezette handeling) brengt niet mee dat de verdachte
een voldoende rechtens te respecteren belang heeft bij zijn cassatieberoep en bij vernietiging van de
bestreden uitspraak. In veel gevallen heeft het hof immers een aanzienlijk lagere straf opgelegd dan
het strafmaximum dat van toepassing zou zijn in geval het hof wel zou zijn uitgegaan van eendaadse
samenloop dan wel voortgezette handeling. In een dergelijk geval is het belang van de verdachte bij
het cassatieberoep niet evident. Indien in de cassatieschriftuur evenmin een genoegzame toelichting
ten aanzien van het belang bij het cassatieberoep is opgenomen, is sprake van een geval dat de
Hoge Raad schaart onder de zaken waarin toepassing wordt gegeven aan art. 80a RO vanwege
klaarblijkelijk onvoldoende belang.5

20. Het aantal recente zaken waarin de Hoge Raad zich inhoudelijk uitlaat over de toepassing van
eendaadse samenloop en voortgezette handeling ten opzichte van meerdaadse samenloop is
schaars. Zoals in het vervolg van deze conclusie nog aan de orde komt, wijkt de feitenrechtspraak
soms af van de lijn in de rechtspraak van de Hoge Raad. Ook in de bestuursrechtspraak komen
vraagstukken van samenloop aan de orde. In het licht van het voorafgaande, bestaat naar mijn
mening behoefte aan een richtinggevend arrest van de Hoge Raad op dit terrein. Om die reden zal ik
in deze conclusie zaaksoverstijgende beschouwingen wijden aan de leerstukken van eendaadse
samenloop en voortgezette handeling.6 Ik ben mij ervan bewust dat het middel zich toespitst op de
voortgezette handeling. Niettemin betrek ik in deze beschouwingen ook de eendaadse samenloop. De
twee rechtsfiguren hangen nauw met elkaar samen. Bovendien verdient de afbakening tussen deze
twee rechtsfiguren nadere aandacht.

Eendaadse samenloop

21. Art. 55, eerste lid, Sr luidt als volgt:

“Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één van die bepalingen toegepast, bij
verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.”

22. Wanneer één feit onder meer dan één strafbepaling is te rubriceren, wordt slechts één
strafbepaling toegepast. In een dergelijk geval is sprake van eendaadse samenloop (concursus
idealis). Minister Modderman maakte onderscheid tussen dit geval en het geval waarin meer feiten
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onder meer dan één strafbepaling vallen of meer dan één vergrijp van gelijke aard opleveren
(meerdaadse samenloop of concursus realis).7 Aldus komt het bij de vraag of eendaadse samenloop
kan worden aangenomen aan op de vraag of sprake is van één feit in de zin van art. 55, eerste lid, Sr.
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat art. 55, eerste lid, Sr voortkomt uit de wens dubbele bestraffing
voor hetzelfde feit te voorkomen. In de memorie van toelichting werd in deze zin opgemerkt:
“Niemand kan voor hetzelfde feit meer dan eens gestraft worden”.8 Uit deze opmerking blijkt het
verband met het verbod op dubbele bestraffing bij niet-gelijktijdige vervolging: het Anrechnungsprinzip,
dat onderdeel uitmaakt van het ne bis in idem-beginsel.9

23. In de loop der jaren is het antwoord op de vraag wanneer sprake is van een feit in de zin van art.
55, eerste lid, Sr aan verandering onderhevig geweest. In de memorie van toelichting bij de
voorgestelde bepaling gaf minister Modderman aan dat sprake was van een feit in de zin van art. 55,
eerste lid, Sr:

“(…) wanneer hetzelfde feit meer dan één zelfstandig vergrijp oplevert, wanneer een strafbaar feit
door de omstandigheden, waaronder het gepleegd wordt of waarvan het vergezeld gaat, in een
bepaald geval tevens een ander strafbaar feit oplevert. Zoo is verkrachting, in het openbaar
gepleegd, altijd tevens eene openbare schennis der eerbaarheid; zoo moge het eerstegemeld misdrijf
zeer goed denkbaar zijn zonder mishandeling, dit belet niet dat in concreto het feit der verkrachting
tevens zal kunnen vallen in de strafbepaling der mishandeling.”10

24. In de wetsgeschiedenis werd aldus bij de invulling van het feitsbegrip de nadruk gelegd op de
gedraging, de fysieke eenheid: eendaadse samenloop was aanwezig “wanneer men met het
ligchamelijk oog eene éénheid ziet en met het oog des geestes eene pluraliteit”.11 Als dezelfde
gedraging onder meer dan één strafbepaling was te rangschikken, was art. 55, eerste lid, Sr van
toepassing.

25. De vroege rechtspraak over het feitsbegrip in art. 55, eerste lid, Sr sluit in verschillende opzichten
aan bij de wetsgeschiedenis. In de eerste plaats wordt bij de invulling van het feitsbegrip de nadruk
gelegd op de fysieke eenheid, te weten de eenheid van tijd, plaats en handeling.12 In de tweede
plaats komt het in de wetsgeschiedenis onderstreepte verband tussen het ne bis in idem-beginsel en
eendaadse samenloop tot uitdrukking doordat voor beide leerstukken eenzelfde feitsbegrip wordt
gehanteerd.

26. In beide opzichten is de latere rechtspraak echter een andere koers gaan varen. De Hullu merkt
op dat de invulling van het feitsbegrip aan de hand van de waarneembare gedraging ertoe leidde dat
onredelijk vaak eendaadse samenloop werd aangenomen.13 In het bekende Oude Kijk in het Jatstraat-
arrest uit 1932 neemt de Hoge Raad afstand van een louter fysieke invulling van het begrip ‘feit’ als
bedoeld in art. 55, eerste lid, Sr. Het ging in de zaak die leidde tot dit arrest om een automobilist die
werd vervolgd wegens rijden zonder licht en rijden onder invloed van alcohol. Hoewel beide feiten zich
gelijktijdig en op dezelfde plaats (kunnen) voordoen, achtte de Hoge Raad zulks niet doorslaggevend
voor de vraag of sprake was van hetzelfde feit. Daartoe overwoog hij:

“dat deze twee feiten geheel los van elkander kunnen worden gedacht en elk feit op zichzelf een
zelfstandige overtreding van verschillend karakter oplevert, zoodat, al kunnen zij zich, gedurende een
zeker tijdsverloop, zeer gemakkelijk ten aanzien van eenzelfden dader gelijktijdig voordoen, die
gelijktijdigheid niet iets wezenlijks is, het eene feit niet als 't ware in het andere opgaat en het eene
feit dan ook niet kan worden beschouwd als een omstandigheid, waaronder het andere feit zich
voordoet; dat bij een dergelijk complex van feiten het ook zeer goed mogelijk is, dat op een bepaald
oogenblik het eerste feit, onafhankelijk van het tweede en op een ander oogenblik het tweede feit
onafhankelijk van het eerste wordt geconstateerd.”14

27. Uit dit arrest wordt duidelijk dat de omstandigheid dat sprake is van een fysieke eenheid ten
aanzien van tijd en plaats nog niet meebrengt dat sprake is van hetzelfde feit als bedoeld in art. 55,
eerste lid, Sr. Het bewezen verklaarde wordt in dit verband bezien in zijn strafrechtelijk relevante
betekenis. Deze invulling van het feitsbegrip is in de literatuur wel de “aspectenleer” genoemd. De
rechtspraak over het feitsbegrip van art. 68 Sr volgde aanvankelijk deze koers.15
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28. De aspectenleer betekende een scherpe koerswijziging. De reikwijdte van de eendaadse
samenloop werd daardoor sterk beperkt. Bij een uiteenlopende strekking van de verschillende
toepasselijke strafbepalingen is in die benadering geen sprake van eendaadse samenloop, ook al is er
sprake van eenheid van tijd, plaats en handeling.16 Daarmee is afstand genomen van de nadruk op de
fysieke eenheid die op grond van de wetsgeschiedenis als kenmerkend voor “een feit” in de zin van
art. 55, eerste lid, Sr werd gezien. De aandacht verschuift naar de strafrechtelijke betekenis van het
bewezen verklaarde. Die strafrechtelijke betekenis kan op verschillende manieren worden ingevuld.17

Denkbaar is dat de nadruk wordt gelegd op het geschonden rechtsbelang of op de strekking van de
toepasselijke strafbepalingen. Pompe merkt echter terecht op dat het tot het uiterste doorvoeren van
de benadering waarin de strafrechtelijke betekenis leidend is voor het vaststellen of sprake is van één
feit ertoe zou leiden dat het begrip feit als bedoeld in art. 55, eerste lid, Sr wordt vereenzelvigd met
het begrip ‘strafbaar feit’.18 Daarmee zou de leer van de eendaadse samenloop haar betekenis
hebben verloren, omdat deze nu juist in het leven is geroepen voor gevallen waarin één feit meer dan
één strafbaar feit oplevert. Ook als de strekking bepalend wordt geacht, kan onderscheid worden
gemaakt naar gelang het gaat om een toetsing van de strekking van de strafbepaling dan wel om een
toetsing van de strekking van de gedraging als zodanig. In de eerste benadering staat de abstracte,
strafrechtelijke betekenis centraal, terwijl in de tweede concrete, feitelijke elementen verweven zijn.19

29. In het Oude Kijk in ’t Jatstraat-arrest gaf de Hoge Raad nog geen uitsluitsel over de precieze
invulling van de strafrechtelijke betekenis van het bewezen verklaarde. Uit latere rechtspraak volgt
dat in dit verband de strekkingen van de toepasselijke strafbepalingen doorslaggevend zijn. Indien de
strekkingen van de betrokken strafbepalingen uiteenlopen, is eendaadse samenloop in beginsel niet
aan de orde.20 Klachten in cassatie die ertoe strekken dat het hof ten onrechte art. 55, eerste lid, Sr
niet heeft toegepast, stranden veelal op een verschil in strekking tussen de diverse strafbepalingen.21

Ter illustratie valt te wijzen op een zaak waarin was bewezen verklaard: 1) door bedreiging met
geweld dwingen tot het afgeven van onder meer geld door het slachtoffer onder bedreiging met een
vuurwapen te dwingen met zijn auto naar Barendrecht en Rotterdam te rijden en dreigend toe te
voegen ‘portemonnee, rijden, pinnen’, en 2) wederrechtelijke vrijheidsberoving door het slachtoffer
onder bedreiging met een vuurwapen te dwingen met zijn auto naar Barendrecht en Rotterdam te
rijden. De Hoge Raad overwoog dat art. 55, eerste lid, Sr niet voor toepassing in aanmerking komt
omdat de artikelen 317 Sr (afpersing) en art. 282 Sr (opzettelijke vrijheidsberoving) een verschillende
strekking hebben.22Zelfs twee onderdelen van dezelfde strafbepaling kunnen strekken ter
bescherming van verschillende belangen. De verdachte die een theedoek in brand stak in een woning,
waardoor zowel gemeen gevaar voor goederen als levensgevaar voor een ander ontstond, maakte
zich schuldig aan twee verschillende strafbare feiten (strafbaar gesteld in art. 157, onder 1 en onder
2, Sr), in meerdaadse samenloop begaan.23 Eendaadse samenloop bestond evenmin tussen een
poging tot gekwalificeerde diefstal, waartoe de verdachte en zijn medeverdachten onder meer een
vuurwapen en munitie voorhanden hebben, en het medeplegen van het voorhanden hebben van
dezelfde voorwerpen in het kader van de voormalige Vuurwapenwet. De Hoge Raad oordeelde dat
niet alleen de strekkingen van de desbetreffende strafbepalingen verschilden, maar ook, althans voor
een deel, verschil bestond in plaats en derhalve van tijd tussen de bewezen verklaarde feiten.24

Vanwege het verschil in strekking kon evenmin eendaadse samenloop bestaan tussen de
voorbereiding van Opiumwetdelicten en deelneming aan een criminele organisatie.25 In een andere
zaak waarin het hof meerdaadse samenloop had aangenomen, overwoog de Hoge Raad dat de
strafbaarstellingen van openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) en deelneming aan een aanval (art. 306
Sr) van elkaar verschillen.26 Ook in een zaak waarin een valse bommelding (art. 142a, tweede lid, Sr)
was gedaan door misbruik te maken van het alarmnummer (art. 142, tweede lid, Sr), was sprake van
meerdaadse samenloop. De Hoge Raad oordeelde dat de strafbepalingen verschillende strekkingen
hebben.27

30. Eendaadse samenloop wordt wel aangenomen in gevallen waarin het bijvoorbeeld gaat om het
invoeren, vervoeren en aanwezig hebben van dezelfde hoeveelheid drugs28 of waarin met één
gedraging meer dan één zedendelict wordt begaan.29 Wanneer één gedraging meer objecten of
gevolgen heeft, doordat er bijvoorbeeld meer dan één slachtoffer is, is in het kader van een materieel,
door het gevolg bepaald delict sprake van meer normschendingen en moet meerdaadse samenloop
worden aangenomen.30 Niet de eenmalige handeling, maar de gevolgen worden toegerekend.31
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31. Uit het voorafgaande moge duidelijk worden dat het bereik van eendaadse samenloop sterk is
teruggedrongen en dat de beoordeling of sprake is van één feit in hoge mate een juridische
beoordeling vergt. Die juridische beoordeling kent een zeker abstractieniveau: los van de concrete
feitelijke constellatie, wordt betekenis gehecht aan de strekking van de in het geding zijnde
strafbepalingen. Daarbij gaat het om een abstracte toetsing die de Hoge Raad zelf kan uitvoeren. Ook
daarmee wordt geïllustreerd hoe ver de uitleg van het feitsbegrip verwijderd is geraakt van de
feitelijke invulling die daaraan in de wetsgeschiedenis is gegeven.

32. In de literatuur is kritiek geuit op de grote nadruk die de Hoge Raad in het kader van art. 55,
eerste lid, Sr legt op de strekkingen van de overtreden strafbepalingen. ’t Hart merkte in een noot op
dat het leerstuk eendaadse samenloop vrijwel geen betekenis meer heeft, waardoor een ongewenste
cumulatie aan strafrechtelijke aansprakelijkheden kan ontstaan.32 De Hullu vraagt zich af of met de
huidige invulling van het feitsbegrip nog voldoende recht wordt gedaan aan het feitelijke aspect van
eendaadse samenloop en of de bedoeling van de wetgever met de regeling – het voorkomen van
dubbele bestraffing wegens hetzelfde feit – met de huidige interpretatie van het feitsbegrip nog wel
voldoende uit de verf komt.33 Bepleit zou kunnen worden meer ruimte te laten voor een feitelijke
toetsing, zodat eendaadse samenloop ook kan worden aangenomen wanneer de strekkingen van
betrokken strafbepalingen enigszins uiteenlopen. Op die manier zou beter recht kunnen worden
gedaan aan het doel onbillijke zware bestraffing te voorkomen.34

33. Daarbij komt het volgende. Zoals opgemerkt, heeft het feitsbegrip in art. 55, eerste lid, Sr lange
tijd dezelfde inhoud gekend als dat in art. 68 Sr.35 De Hoge Raad heeft de band tussen beide
feitsbegrippen echter doorgesneden. In het zogenoemde Emmense bromfietser-arrest uit 1961 heeft
de Hoge Raad ten aanzien van art. 68 Sr de deur geopend voor een ruimer feitsbegrip, met meer
aandacht voor de feitelijke constellatie. Het ging in deze zaak om een verdachte die was veroordeeld
wegens openbare dronkenschap, waarna hij werd vervolgd wegens rijden onder invloed van alcohol.36

De strekking van beide strafbepalingen verschilt. De Hoge Raad oordeelde:

“dat, gelet op de verwantschap in de gedragingen die in beide bepalingen zijn strafbaar gesteld,
beide daarin strafbaar gestelde feiten kunnen worden begaan onder omstandigheden waaruit blijkt
van een zodanig verband met betrekking tot de gelijktijdigheid van de gedragingen en den
wezenlijken samenhang in het handelen en in den schuld van den dader, dat de strekking van art. 68
Sr medebrengt dat degene te wiens aanzien ter zake van overtreding van een der beide bepalingen
onherroepelijk is beslist als in dit artikel bedoeld, niet andermaal kan worden vervolgd ter zake van
overtreding van de andere bepaling.”

34. De rechtspraak inzake eendaadse samenloop heeft met deze nieuwe ontwikkeling geen gelijke
tred gehouden. Twee jaar later, in het arrest Joyriding II, bevestigde de Hoge Raad dat de
feitsbegrippen bij eendaadse samenloop en ne bis in idem niet langer hetzelfde waren en dat sprake
kon zijn van strijd met het ne bis in idem-beginsel ook al is geen sprake van één feit in de zin van art.
55, eerste lid, Sr. De Hoge Raad overwoog:

“dat er ook dan sprake kan zijn van hetzelfde feit in evenbedoelde zin, indien de feiten in den zin van
de artt. 57 jo. 62 Sr. als meerdere feiten zijn op te vatten, omdat dit laatste geval niet uitsluit dat de
feiten begaan zijn onder omstandigheden waaruit blijkt van een zodanig verband m.b.t. de
gelijktijdigheid van de gedragingen en den wezenlijken samenhang in het handelen en in de schuld
van den dader, dat de strekking der artt. 68 en 74 Sr. medebrengt, dat zij in den zin van beide
laatstgenoemde bepalingen als hetzelfde feit zijn aan te merken.”37

35. In februari 2011 heeft de Hoge Raad het toetsingskader voor de beoordeling of een tweede
vervolging in strijd is met het ne bis in idem-beginsel verduidelijkt.38 De Hoge Raad overwoog:

“2.9.1. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van "hetzelfde feit", dient de rechter in de situatie
waarop art. 68 Sr ziet de in beide tenlasteleggingen omschreven verwijten, en in de situatie waarop
art. 313 Sv ziet de in de tenlastelegging en de in de vordering tot wijziging van de tenlastelegging
omschreven verwijten te vergelijken.
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Bij die toetsing dienen de volgende gegevens als relevante vergelijkingsfactoren te worden
betrokken.

(A) De juridische aard van de feiten.

Indien de tenlastegelegde feiten niet onder dezelfde delictsomschrijving vallen, kan de mate van
verschil tussen de strafbare feiten van belang zijn, in het bijzonder wat betreft

(i) de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de onderscheidene delictsomschrijvingen strekken, en

(ii) de strafmaxima die op de onderscheiden feiten zijn gesteld, in welke strafmaxima onder meer tot
uitdrukking komt de aard van het verwijt en de kwalificatie als misdrijf dan wel overtreding.

(B) De gedraging van de verdachte.

Indien de tenlasteleggingen respectievelijk de tenlastelegging en de vordering tot wijziging daarvan
niet dezelfde gedraging beschrijven, kan de mate van verschil tussen de gedragingen van belang zijn,
zowel wat betreft de aard en de kennelijke strekking van de gedragingen als wat betreft de tijd
waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij zijn verricht.”

36. Een inhoudelijke verandering is met de verduidelijking in het overzichtsarrest niet beoogd. Ook
naar huidig recht heeft het feitsbegrip bij ne bis in idem een ruimere reikwijdte dan dat bij eendaadse
samenloop. Volgens de Hoge Raad komt art. 55, eerste lid, Sr niet voor toepassing in aanmerking als
de betrokken strafbepalingen een verschillende strekking hebben.39 In het kader van art. 68 Sr
bestaat daarentegen ruimte aan te nemen dat sprake is van één feit, ook al verschillen de strekkingen
van de in het geding zijnde strafbepalingen van elkaar. Bij deze conclusie passen twee
kanttekeningen.

37. In de eerste plaats komt ook in de recente rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien van art. 68
Sr groot gewicht toe aan de strekking van de toepasselijke strafbepalingen. Daarbij gaat het meer
specifiek om de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de verschillende delictsomschrijvingen
strekken. Borgers stelt in dit verband dat de Hoge Raad in de arresten die zijn gewezen na het
overzichtsarrest uit 2011 de juridische aard van de gedragingen sterk op de voorgrond plaatst.
Volgens hem is de juridische aard van de feiten de belangrijkste – zo niet de beslissende –
beoordelingsfactor.40 Uit het overzichtsarrest volgt wel dat bij de beoordeling van de juridische aard
van de feiten niet alleen de strekking van de toepasselijke strafbepalingen een rol speelt, maar dat
ook belang wordt gehecht aan de strafmaxima die op de onderscheiden feiten zijn gesteld, omdat
daarin volgens de Hoge Raad de aard van het verwijt tot uitdrukking komt, al zou in dit verband naar
mijn mening eerder kunnen worden gedacht aan de ernst van het verwijt. Ook de kwalificatie als
misdrijf dan wel overtreding is van belang. Een vergelijking van de feitelijke gedragingen lijkt eerst
aan de orde te komen als er geen grote verschillen bestaan tussen de met de strafbepalingen te
beschermen rechtsgoederen en de daarop gestelde strafmaxima. De Hoge Raad hanteert als
vuistregel dat een aanzienlijk verschil in de juridische aard van de feiten en / of in de gedragingen tot
de slotsom kan leiden dat geen sprake is van hetzelfde feit in de zin van art. 68 Sr. Als de strekkingen
van de strafbepalingen in het licht van de daarmee te beschermen rechtsgoederen en strafmaxima ver
uiteenlopen, komt de Hoge Raad niet toe aan een vergelijking van de ten laste gelegde
gedragingen.41

38. Een tweede kanttekening betreft het volgende. In 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen
waarin iets meer ruimte lijkt te worden gecreëerd voor het aannemen van eendaadse samenloop in
gevallen waarin de strekkingen van de in het geding zijnde strafbepalingen enigszins uiteenlopen.42

Het ging in deze zaak om een verdachte die was veroordeeld wegens schuldheling en
schuldwitwassen. Dezelfde handelingen lagen aan de bewezenverklaringen ten grondslag. De Hoge
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Raad haalt de wetsgeschiedenis over de strafbaarstelling van witwassen aan. Hieruit blijkt dat de
delictsomschrijvingen van heling en witwassen elkaar deels overlappen, zodat in bepaalde gevallen
zowel een helingbepaling als een witwasbepaling van toepassing kan zijn. De officier van justitie kan
in een dergelijk geval kiezen welk feit hij ten laste legt en of hij feiten alternatief ten laste legt. De
Hoge Raad voegt daaraan toe:

“4.3.3. Tegen deze achtergrond moet worden aangenomen dat niet is uitgesloten dat zich gevallen
kunnen voordoen waarin sprake is van eendaadse samenloop (art. 55, eerste lid, Sr) van heling en
witwassen van hetzelfde voorwerp. Dat de strafbaarstelling van witwassen in sterkere mate dan bij
de strafbaarstelling van heling het geval is strekt ter bescherming van de integriteit van het financiële
en economische verkeer, staat daaraan niet in de weg indien het gaat om een - naar de kern
genomen - identiek feitencomplex.

4.3.4. Afhankelijk van de omstandigheden is het voorts niet uitgesloten dat sprake is van een
voortgezette handeling (art. 56, eerste lid, Sr) van heling en witwassen indien aan de gedragingen
van de verdachte met betrekking tot hetzelfde voorwerp één ongeoorloofd wilsbesluit ten grondslag
ligt.

(…)

4.3.6. Gelet op het voorgaande en in aanmerking genomen dat uit de bewezenverklaringen en de
door het Hof gebezigde bewijsvoering volgt dat het bij de heling en het witwassen van de sieraden
afkomstig uit een op 25 oktober 2010 gepleegde overval gaat om een uit het oogpunt van tijd, plaats,
gedragingen en voorwerpen identiek feitencomplex, is niet zonder meer begrijpelijk dat het Hof dit
helen en witwassen als meerdaadse, en niet als eendaadse samenloop heeft aangemerkt. In zoverre
slagen de middelen.”

39. Uit dit arrest kan worden afgeleid dat het niet langer uitgesloten kan worden geacht dat
eendaadse samenloop wordt aangenomen in geval de strekkingen van de toepasselijke
strafbepalingen niet identiek zijn, mits aan die strafbare feiten hetzelfde feitencomplex ten grondslag
ligt. Daarmee lijkt de feitelijke constellatie een compenserende betekenis te kunnen hebben in
gevallen waarin de strekkingen van de strafbepalingen niet geheel overeenkomen. Een dergelijke
benadering doet denken aan de invulling van het feitsbegrip in het kader van art. 68 Sr. Vergaande
conclusies kunnen aan dit arrest evenwel niet worden verbonden. In de eerste plaats zijn de
overwegingen in het arrest toegesneden op de verhouding tussen heling en witwassen. Zij zijn niet in
algemene termen gegoten, zoals in het overzichtsarrest inzake ne bis in idem uit 2011. In het kader
van de geschiedenis van de totstandkoming van de witwasbepalingen is in verband met de
gezamenlijke vervolging van een gronddelict en witwassen benadrukt dat de samenloopbepalingen
grenzen stellen aan de cumulatie van de op de verschillende feiten gestelde maximumstraffen.43 Ook
de Hoge Raad verwijst naar deze passage uit de wetsgeschiedenis. In de tweede plaats overweegt
de Hoge Raad dat de strafbaarstelling van witwassen in sterkere mate dan bij de strafbaarstelling van
heling het geval is strekt ter bescherming van de integriteit van het financiële en economische verkeer.
Daarmee wordt een verschil in gradatie tot uitdrukking gebracht. Dat is wat anders dan dat beide
bepalingen een verschillende strekking hebben. Toch biedt de lijn in dit arrest aanknopingspunten om
te bezien of het feitsbegrip in het kader van art. 55, eerste lid, Sr aanpassing behoeft. Daartoe zal
eerst kort aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen in de feitenrechtspraak.

40. De Graaf constateert dat rechtbanken en hoven in bepaalde gevallen eerder eendaadse
samenloop aannemen dan op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad zou kunnen worden
verwacht.44 Zij wijst op situaties waarin de strekkingen van de overtreden delictsomschrijvingen
(enigszins) uiteenlopen en toch eendaadse samenloop wordt aangenomen, zoals bij openlijke
geweldpleging en mishandeling, beide bestaande in hetzelfde feitencomplex.45 Daarbij merkt zij op dat
een strafbaar feit in sommige gevallen automatisch gepaard gaat met een ander, terwijl aan de
verdachte in wezen slechts één verwijt wordt gemaakt en het tweede feit hooguit het verwijt ter zake
van het eerste feit inkleurt. Als voorbeeld noemt zij de bedreiging met een misdrijf (artikel 285 Sr) die
plaatsvindt samen met (de poging tot) het plegen van datzelfde misdrijf. De rechtbank Noord-Holland
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nam eendaadse samenloop aan in een zaak waarin een poging tot verkrachting gepaard was gegaan
met een mishandeling van het slachtoffer. De rechtbank was van oordeel dat de feiten zodanig met
elkaar waren verweven en zozeer in elkaar opgingen dat sprake was van eendaadse
samenloop.46Kennelijk stond het verschil in strekking tussen beide strafbepalingen voor de rechtbank
niet in de weg aan het aannemen van eendaadse samenloop en was voor de rechtbank de
samenhang tussen het bewezen verklaarde zodanig dat naar haar oordeel sprake was van één feit.

Convergentie van feitsbegrippen?

41. Uit het voorafgaande kwam naar voren dat de Hoge Raad tot aan het begin van de jaren zestig
van de vorige eeuw aan de term ‘feit’ in art. 55, eerste lid, Sr dezelfde invulling gaf als aan deze term
in art. 68 Sr. De rechtspraak inzake het feitsbegrip in art. 68 Sr is sindsdien geëvolueerd, zonder dat
het feitsbegrip in art. 55 Sr daarmee gelijke tred heeft gehouden. De Hoge Raad heeft duidelijk
gemaakt dat beide feitsbegrippen divergeren, zonder de grond daarvoor kenbaar te maken. Het
overzichtsarrest uit 2011 biedt een toetsingskader voor de beoordeling of sprake is van een feit in de
zin van art. 68 Sr. Het ligt niet in de rede in het kader van deze conclusie, die zich concentreert op de
samenloopregeling, te tornen aan het in dit betrekkelijk recente arrest verduidelijkte toetsingskader.
Wel rijst de vraag of de feitenrechter bij de invulling van het feitsbegrip in art. 55, eerste lid, Sr meer
vrijheid zou moeten worden geboden in geval van een identiek feitencomplex eendaadse samenloop
aan te nemen, ook al komen de strekkingen van de beide strafbepalingen niet geheel overeen. Het
hiervoor genoemde arrest van de Hoge Raad van 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:501 inzake heling
en witwassen lijkt daarvoor ruimte te bieden. In het verlengde daarvan rijst de vraag of het wenselijk
is de invulling van het feitsbegrip in art. 55, eerste lid, Sr te doen afstemmen op dat in art. 68 Sr.

42. Een mogelijke verklaring voor het verschil in interpretatie van het feitsbegrip kan worden
gevonden in de verschillende functies die de rechtsfiguren eendaadse samenloop en ne bis in idem
vervullen. Het ne bis in idem-beginsel bevat niet alleen een verbod op dubbele bestraffing, maar ook
een verbod op het herhaaldelijk vervolgen van de verdachte wegens “hetzelfde feit”.47 Betoogd kan
worden dat de drempel voor een tweede vervolging wegens dezelfde gedraging hoger moet liggen
dan de drempel voor het in één procedure vervolgen van de verdachte wegens dezelfde gedraging als
meer dan één strafbaar feit. De verdachte moet er niet alleen op kunnen vertrouwen dat hij niet
dubbel zal worden bestraft wegens hetzelfde feit, maar ook dat hij niet herhaaldelijk voor hetzelfde
feit zal worden vervolgd. Dat zou een ruimer feitsbegrip bij ne bis in idem dan bij eendaadse
samenloop kunnen rechtvaardigen. Daar staat echter tegenover dat een ruim feitsbegrip als bedoeld
in art. 68 Sr voor de rechtshandhaving verderstrekkende gevolgen heeft dan in art. 55, eerste lid, Sr.
Dat geldt bijvoorbeeld in geval sprake is van twee strafbare feiten met een significant verschil in
strafmaximum. Indien bijvoorbeeld een eenvoudige mishandeling plaatsvindt in het kader van de
geweldsuitoefening bij een verkrachting en de verdachte eerst afzonderlijk wordt vervolgd wegens de
mishandeling, kan een ruim feitsbegrip in de weg staan aan het vervolgens vervolgen wegens de
verkrachting. Een dergelijke onwenselijke consequentie kan onder meer worden tegengegaan door
het verschil in strafmaxima als beoordelingsfactor in aanmerking te nemen, zoals de Hoge Raad in
2011 tot uitdrukking heeft gebracht. De gevolgen van een ruim feitsbegrip zijn bij eendaadse
samenloop minder verstrekkend. Daarmee wordt slechts het toepasselijke strafmaximum beïnvloed,
dat in de praktijk toch zelden wordt gehaald. Het verschil in strafmaxima is wat dat betreft minder
relevant.

43. Het verschil in grondslag van de samenloopregeling en de regeling van ne bis in idem vormt naar
mijn mening geen krachtig argument voor een restrictiever feitsbegrip bij eendaadse samenloop dan
bij ne bis in idem.48 Daarbij komt dat geen sprake is van een geheel verschillende grondslag. In beide
komt het verbod van dubbele bestraffing wegens hetzelfde feit tot uitdrukking. Zo kent Frankrijk geen
bijzondere wettelijke regeling van eendaadse samenloop, maar wordt dit leerstuk in één adem
genoemd met het ne bis in idem-beginsel. Van Hattum wijst er in dit verband op dat eendaadse
samenloop en ne bis in idem in de Franse doctrine zijn te herleiden tot hetzelfde fundament, te weten
het verbod van dubbele bestraffing. In lijn daarmee zijn de feitsbegrippen in beide leerstukken
identiek.49
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44. Ook in Nederland gaan stemmen op om de feitsbegrippen in beide bepalingen weer gelijk te
schakelen. Daarbij zijn verschillende benaderingen zichtbaar. Machielse merkt op dat het van elkaar
losmaken van de beide leerstukken tot onduidelijkheid heeft geleid. Hij stelt in dit verband voor het
feitsbegrip bij eendaadse samenloop en ne bis in idem gelijk te trekken op een zodanige manier, dat
feiten die in meerdaadse samenloop zijn begaan steeds ook meer feiten in de zin van art. 68 Sr
opleveren. Het feitsbegrip bij eendaadse samenloop wordt met andere woorden ook het feitsbegrip
bij ne bis in idem. De beginselen van een behoorlijk strafproces, met name het
rechtszekerheidsbeginsel, zouden in het kader van ne bis in idem een aanvullende beschermende rol
moeten vervullen.50 Meer recent zijn voorstellen gedaan om juist het feitsbegrip bij ne bis in idem
centraal te stellen en dat ook in het kader van eendaadse samenloop te hanteren. Duker stelt dat
ongeacht het verschil in doelstellingen tussen ne bis in idem en eendaadse samenloop het niet
bezwaarlijk is om het antwoord op de vraag of feiten dermate met elkaar samenhangen dat de
verdachte wegens die feiten slechts één keer mag worden vervolgd, ook leidend te laten zijn bij het
antwoord op de vraag of bij gelijktijdige berechting slechts één strafbepaling mag worden toegepast.
Hij meent ook dat het in sommige gevallen passend is om juist wanneer strafbepalingen niet wezenlijk
van elkaar verschillen van eendaadse samenloop te spreken. Hij pleit ervoor het in het kader van
artikel 68 Sr gehanteerde toetsingskader ook van toepassing te achten op de eendaadse
samenloop.51 Ook Ouwerkerk bepleit een uitleg van het begrip ‘feit’ in art. 55 Sr die wordt afgestemd
op de interpretatie van het feitsbegrip van art. 68 Sr. Een uiteenlopend feitsbegrip in beide bepalingen
is volgens haar onwenselijk, omdat dit een coherent systeem van waarborgen tegen meervoudige
aansprakelijkstelling voor hetzelfde feit in de weg staat.52 Ten slotte toont ook De Graaf zich
voorstander van een ruimere reikwijdte van de eendaadse samenloop. Van eendaadse samenloop
zou sprake moeten zijn in geval in de bewezen verklaarde feiten slechts één verwijt aan de verdachte
tot uitdrukking wordt gebracht. Daarbij wordt in het midden gelaten of de verruiming betekent dat
daarmee de feitsbegrippen in de artikelen 55, eerste lid, Sr en 68 Sr dezelfde inhoud krijgen.

45. Uit een oogpunt van wetssystematiek heeft een eenduidige uitleg van het begrip ‘feit’ in het kader
van de verschillende verschijningsvormen van de bescherming van de verdachte tegen meervoudige
aansprakelijkstelling mijn voorkeur. Ik zie geen goede grond voor het huidige onderscheid. De
omstandigheid dat de grondslagen van beide leerstukken niet geheel overeenkomen, vormt op
zichzelf geen dwingend argument om uit te gaan van verschillende feitsbegrippen. Bij beide
leerstukken is bovendien het verbod van dubbele bestraffing wegens hetzelfde feit aan de orde. Ik
meen dat het genoemde arrest uit 2015 inzake de verhouding tussen witwassen en heling een goed
aanknopingspunt biedt om bij de beantwoording van de vraag of sprake is van eendaadse samenloop
meer rekening te houden met de concrete omstandigheden van het geval, in het bijzonder indien het
in wezen gaat om een identiek feitencomplex. Daarmee zou de uitleg van het feitsbegrip minder ver
komen af te staan van hetgeen de ontwerper van het Wetboek van Strafrecht daarmee voor ogen
heeft gestaan. Een terugkeer naar een opvatting waarin de materiële handeling doorslaggevend is, is
bepaald onwenselijk. Daarmee wordt miskend dat hetgeen op dezelfde plaats en hetzelfde moment
geschiedt wezenlijk verschillende verwijten in zich kan bergen. Het begrip ‘feit’ kan in de
samenloopregeling niet los worden gezien van de strafrechtelijke betekenis daarvan.53 Machielse
noemt in dit verband het voorbeeld van het door rood licht rijden en het tegelijk veroorzaken van een
dodelijk ongeval.54 Een feitsbegrip waarbij de abstracte strekking van de toepasselijke
strafbepalingen bepalend is, staat echter naar mijn mening te ver af van wat de wetgever met de
eendaadse samenloop heeft beoogd, kan amper bescherming bieden tegen een cumulatie van
bestraffing en draagt in het licht van de jurisprudentie van de Hoge Raad inzake art. 68 Sr niet bij aan
de inzichtelijkheid van het stelsel tot bescherming tegen meervoudige aansprakelijkstelling.

46. Gelet op het voorafgaande, geef ik de Hoge Raad in overweging bij de beoordeling of sprake is
van één feit in de zin van art. 55, eerste lid, Sr het toetsingskader dat in 2011 in het kader van art. 68
Sr is verduidelijkt van overeenkomstige toepassing te verklaren. Het begrip ‘verwijt’ neemt daarin een
centrale rol in. De in 2011 verduidelijkte beoordelingsfactoren kunnen ook in het kader van de vraag of
sprake is van eendaadse samenloop dienstbaar zijn. Dat betekent dat niet uitgesloten is dat in
gevallen waarin de strekkingen van de toepasselijke strafbepalingen licht uiteenlopen, gelet op de
feitelijke samenhang in concreto, eendaadse samenloop wordt aangenomen. In geval van sterk
uiteenlopende strekkingen van de bepalingen zal niet kunnen worden gesproken van één verwijt en
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zal eendaadse samenloop niet in aanmerking komen.55

47. De vraag rijst hoe om te gaan met die gevallen waarin sprake is van een ernstig feit bij de
uitvoering waarvan lichtere strafbare feiten met een andersoortige strekking worden gebruikt.
Gesproken wordt in dit verband wel van ‘consumptie.’ Te denken valt aan vernieling van kleding in het
kader van een poging doodslag. De strekking van beide strafbepalingen verschilt dusdanig, dat geen
sprake zal zijn van één feit als bedoeld in de artikelen 68 en 55, eerste lid Sr. Het zou ook bepaald
onwenselijk zijn als een vervolging wegens een poging tot doodslag zou afketsen op een – niet erg
waarschijnlijke – eerdere vervolging wegens zaaksbeschadiging. Aan de andere kant zou kunnen
worden verdedigd dat als beide feiten cumulatief worden ten laste gelegd en bewezen verklaard het
verwijt ter zake van de vernieling als het ware wordt geabsorbeerd door het meer indringende en
meeromvattende verwijt van de poging tot doodslag. Van één feit kan in dergelijke gevallen, waarin
het verwijt als zodanig verschilt, bezwaarlijk worden gesproken. Ook in de verhouding tot de hierna te
bespreken voortgezette handeling ligt het in de rede bij strafbepalingen met sterk uiteenlopende
strekkingen niet uit te gaan van één feit. In dergelijke gevallen zal de rechter in het kader van de
straftoemetingsvrijheid rekening kunnen houden met de feitelijke samenhang tussen beide feiten en
met het verschil in strafwaardigheid.56

De voortgezette handeling

48. Art. 56 Sr luidt als volgt:

“1. Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zichzelf misdrijf of overtreding opleverende, in zodanig
verband dat zij moeten worden beschouwd als één voortgezette handeling, dan wordt slechts één
strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.

2. Insgelijks wordt slechts één strafbepaling toegepast bij schuldigverklaring aan valsheid of
muntschennis en aan het gebruikmaken van het voorwerp ten opzichte waarvan de valsheid of
muntschennis gepleegd is.”

49. De voortgezette handeling (het delictum continuatum) is voor het eerst in het Wetboek van
Strafrecht van 1881 wettelijk verankerd. In de samenloopregeling die daarvóór was opgenomen in het
Wetboek van Strafvordering, kwam de voortgezette handeling niet voor.57Het zou te verwachten zijn
dat de introductie van een dergelijke nieuwe rechtsfiguur gepaard zou zijn gegaan met handvatten
voor de rechtspraktijk. Noch de tekst van de wet noch de wetsgeschiedenis bevat evenwel een helder
toetsingskader. Aan de tekst van de wet valt te ontlenen dat, anders dan bij eendaadse samenloop,
sprake dient te zijn van meer dan één feit. Bovendien kan daaruit worden afgeleid dat sprake dient te
zijn van een zodanig verband tussen de feiten, dat zij als één geheel kunnen worden beschouwd. Hoe
dat verband moet worden vastgesteld, blijft in het midden. Ook de geschiedenis van de
totstandkoming van art. 56 Sr werpt hierop weinig licht. Aan de wetsgeschiedenis valt de volgende
toelichting te ontlenen:

“Gelijk art. 65 [55], eerste lid (concursus idealis) alleen geldt bij zamenloop van meerdere zelfstandige
vergrijpen tegen de strafwet, zoo gelden de artt. 65 en 66 (concursus realis) alleen bij zamenloop van
meerdere zelfstandige feiten. Bestaat tusschen meerdere feiten zoodanig verband, dat zij moeten
worden beschouwd als ééne voortgezette handeling, dan bestaat er ook slechts één (voortgezet)
misdrijf, en wordt slechts ééne strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf
is bedreigd. De wet stelt alleen het beginsel binnen zoo ruim mogelijke grenzen, de toepassing
verblijft aan den regter. Of eene reeks van elkander snel opvolgende handelingen meer dan één
zelfstandig misdrijf of slechts één (voortgezet) misdrijf oplevert, m.a.w. of zij met elkander in zoodanig
verband staan als art. 65 bedoelt, is eene bloot feitelijke vraag, die de wet niet kan uitmaken. Waar
het voor de toepasselijkheid van art. 65 op aankomt is, dat de verschillende strafbare feiten de uiting
zijn van één ongeoorloofd besluit. Een voortgezet misdrijf kan dus ook alleen ontstaan uit de
vereeniging van meerdere gelijksoortige feiten. Het plegen van in aard geheel verschillende
misdrijven, hoe spoedig die ook op elkander zijn gevolgd, kan nooit worden beschouwd als de
uitvoering van een en hetzelfde ongeoorloofd opzet. Zoo kunnen diefstal en doodslag of mishandeling
nooit worden aangemerkt als ééne voortgezette handeling, al wordt dan ook de laatste gepleegd om
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de hinderpalen die zich bij den eersten voordoen, uit den weg te ruimen. Zoo zullen belediging en
mishandeling altijd afzonderlijk strafbaar zijn, al dient de laatste om denzelfden wrok te koelen,
waarin de eerste haar oorsprong heeft.”58

50. Anders dan de woorden “één (voortgezet) misdrijf” suggereren, gaat het bij een voortgezette
handeling om meer bewezen verklaarde strafbare feiten. Deze feiten zijn in een zodanig verband met
elkaar begaan, dat zij moeten worden beschouwd als een voortgezette handeling. Daarin verschilt de
voortgezette handeling van het voortdurend delict, dat juist als één strafbaar feit wordt beschouwd.
De voortgezette handeling vormt een constructie die van invloed is op het strafplafond.59 Wel moet in
de kwalificatie tot uitdrukking komen dat de bewezen verklaarde feiten als voortgezette handeling zijn
begaan.60

51. De term ‘voortgezette handeling’ veronderstelt enig tijdsverloop tussen de feiten. Ook daarin
verschilt de voortgezette handeling van de eendaadse samenloop, die immers eenheid van tijd
verlangt.61 Van Bemmelen en Van Hattum spreken van een “een voortzetting van eenmaal
aangevangen misdadig gedrag”.62 Aan art. 55, eerste lid, Sr ligt een feitelijke eenheid ten grondslag
(een “natuurlijke handelingseenheid”63), terwijl ten aanzien van de voortgezette handeling wordt
gesproken over een “rechtliche Handlungseinheit”: een door de wetgever geconstrueerde eenheid om
tot hetzelfde rechtsgevolg te komen als wanneer sprake is van eendaadse samenloop. Dat
rechtsgevolg is de absorptie van straffen: hoewel sprake is van één feit, wordt slechts één
strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.64

52. In de wetsgeschiedenis komt de ratio van art. 56 Sr niet uitdrukkelijk aan de orde.65 Remmelink
meent dat “de billijkheid eist dat als iemand zich één keer ‘heeft laten gaan’ en daarbij op één tijdstip
of vlak achter elkaar meerdere strafrechtelijke brokken gemaakt heeft hij zich niet voor al deze
scherven afzonderlijk moet verantwoorden”.66 In elk geval kan worden geconcludeerd dat het nauwe
verband tussen de toepasselijke feiten in de ogen van de wetgever klaarblijkelijk rechtvaardigt dat
daaraan ten aanzien van de straftoemeting hetzelfde rechtsgevolg wordt verbonden als aan
eendaadse samenloop.67 Uit de wetsgeschiedenis volgt voorts dat het verband tussen de feiten
daarin is gelegen dat de verschillende strafbare feiten de uiting zijn van één ongeoorloofd besluit,
terwijl het gaat om gelijksoortige feiten.

53. Deze ratio van de regeling van de voortgezette handeling is niet verschoond van kritiek gebleven.
De Hullu merkt op dat “waar de hele samenloopregeling op redelijkheid en billijkheid is gebaseerd, die
kwalificaties op de voortgezette handeling niet direct van toepassing [zijn]”.68 Hij vraagt zich af
waarom de psychische omstandigheid dat sprake is van één wilsbesluit grond zou moeten vormen
voor de absorptie van de straffen en trekt een vergelijking met het (grote) aantal gevallen waarin
sprake is van meerdaadse samenloop terwijl de strafbare feiten gelijktijdig worden begaan. Illustratief
is het voorbeeld van de verdachte die in een kort tijdsbestek twee mensen na elkaar doodschiet,
daarbij handelend vanuit één wilsbesluit (voortgezette handeling) en de verdachte die twee mensen
met één kogel gelijktijdig doodt (meerdaadse samenloop). In het laatste geval geldt ingevolge de
artikelen 57 e.v. Sr een hoger strafmaximum dan in het eerste.

54. De wetgever heeft aan de rechter veel vrijheid gelaten om te bepalen of sprake is van een
voortgezette handeling. Hij geeft alleen aan dat het moet gaan om “elkander snel opvolgende
handelingen” en dat de strafbare feiten “de uiting zijn van één ongeoorloofd besluit”. Hieruit volgt
volgens minister Modderman dat een voortgezette handeling alleen kan bestaan wanneer het gaat
om meer “gelijksoortige feiten”. In het andere geval kunnen de feiten volgens hem niet voortvloeien
uit hetzelfde “ongeoorloofd opzet”. De eisen worden wel samengevat als “eenheid van besluit” en
“gelijksoortigheid”.69 Deze aspecten lijken met elkaar samen te hangen: als de feiten niet gelijksoortig
zijn, zullen deze ook niet snel de uitdrukking vormen van één ongeoorloofd besluit. De minister gaf al
aan dat aan diefstal en mishandeling nooit hetzelfde ongeoorloofd “opzet” ten grondslag kan liggen.70

Hetzelfde geldt als feiten elkaar in tijd niet snel opvolgen. De kans is dan groot dat aan elk strafbaar
feit een afzonderlijk wilsbesluit ten grondslag ligt.71

55. Niet wordt toegelicht wanneer sprake is van één ongeoorloofd besluit. In de wetsgeschiedenis
worden de termen ‘besluit’ en ‘opzet’ door elkaar gebruikt. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat van
belang is of de feiten de uiting zijn van één en hetzelfde ongeoorloofd wilsbesluit.72 Ook de term
‘wilsbesluit’ doet aan – onvoorwaardelijk – opzet denken. Daarmee rijst wel de vraag hoe de
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voortgezette handeling zich verhoudt tot bijvoorbeeld culpoze delicten. Machielse merkt in dit verband
op dat in gevallen waarin delicten min of meer onbewust zijn begaan het denkbaar is dat zij uit één en
dezelfde (negatieve) psychische houding (‘besluit’) voortkomen en er dus gronden zijn om art. 56 Sr
van toepassing te achten.73

56. De term ‘voortgezette handeling’ suggereert voorts ten onrechte dat de toepassing van het
leerstuk op omissiedelicten, waarin een nalaten en niet een handelen strafbaar is gesteld, is
uitgesloten. De Hoge Raad heeft deze beperking, die niet met de hiervoor besproken ratio van het
leerstuk in overeenstemming is, terecht niet aanvaard. In een arrest uit 1929 ging om een verdachte
die gedurende ruim twee maanden herhaaldelijk had verzuimd als fabrikant de inslag van ruwe tabak
in een register op te tekenen. Het betrof aldus een omissiedelict. De Hoge Raad oordeelde dat uit het
bezigen van de term ‘voortgezette handeling’ geenszins mag worden afgeleid dat de toepassing van
art. 56 Sr bij omissiedelicten is uitgesloten.74 ‘Wilsbesluit’ veronderstelt een meer concrete psychische
relatie tot het feit dan ‘overtuiging’. Onvoldoende voor het aannemen van één wilsbesluit is dat een
bepaalde onveranderd gebleven overtuiging of gezindheid ten grondslag ligt aan verschillende
strafbare feiten.75 Een lang tijdsverloop tussen de bewezen verklaarde feiten vormt een contra-
indicatie voor het aannemen van één ongeoorloofd wilsbesluit.76

57. Uit het voorafgaande kwam naar voren dat minister Modderman ervan uitging dat de eis dat
verschillende strafbare feiten de uiting zijn van één ongeoorloofd besluit meebrengt dat een
voortgezette handeling alleen kan bestaan in geval van gelijksoortige feiten. Bij de bespreking van de
eendaadse samenloop kwam al aan de orde dat bij een samenhangend feitencomplex sprake kan zijn
van verschillende strafbepalingen met een uiteenlopende strekking. Ook in geval van chronologisch
kort op elkaar volgende handelingen kan sprake zijn van een dergelijke feitelijke samenhang. Te
denken valt aan de diefstal van verdovende middelen en het vervolgens verkopen daarvan. In een
dergelijk geval zou de diefstal ingegeven kunnen zijn door de direct daarop volgende verkoop. Van
gelijksoortige feiten is echter geen sprake. Machielse merkt in dit verband op dat voor het aannemen
van een voortgezette handeling niet voldoende is dat het ene misdrijf het gevolg is van het andere en
strekt tot het bereiken van een nog niet verkregen resultaat of tot het behoud van een verkregen
resultaat. In dit geval is sprake van “eenheid van einddoel, wel te onderscheiden van eenheid van
besluit”.77 Ook zou kunnen worden betoogd dat het criterium dat sprake is van één ongeoorloofd
wilsbesluit in dit verband weinig geschikt voorkomt om te bepalen welke feiten wel en welke niet in
samenhang met elkaar bezien een voortgezette handeling kunnen opleveren. Tegelijk spreekt uit de
wetsgeschiedenis de bedoeling van de wetgever deze rechtsfiguur te beperken tot soortgelijke feiten.
Het wekt dan ook geen verwondering dat de voorwaarde van gelijksoortigheid van de delicten in de
rechtspraak een eigen leven is gaan leiden, naast en niet ter invulling van de voorwaarde dat sprake
is van één ongeoorloofd wilsbesluit. Daarmee is de vraag naar de gelijksoortigheid van de delicten
een rechtsvraag geworden, die door de Hoge Raad kan worden beantwoord.78 Eenzelfde ontwikkeling
zagen wij al bij de beoordeling van de strekkingen van de strafbepalingen in het kader van de
eendaadse samenloop. Voor het overige heeft de beoordeling van het verband tussen de feiten, in
het bijzonder of sprake is van één ongeoorloofd wilsbesluit, een feitelijk karakter en kan deze in
cassatie slechts op haar begrijpelijkheid worden getoetst.79 Dat verklaart waarom bijvoorbeeld de
invoer en vervoer van dezelfde partij drugs in het ene geval kan worden aangemerkt als een
eendaadse samenloop en in het andere als een voortgezette handeling.80

58. Resteert de vraag wanneer feiten als gelijksoortig kunnen worden aangemerkt. Duidelijk is dat het
bij voortgezette handeling, anders dan bij eendaadse samenloop, kan gaan om feiten die onder
dezelfde strafbepaling kunnen worden gerubriceerd. Maar het kan ook gaan om verschillende
strafbepalingen. Dat komt ook tot uitdrukking in de formulering van art. 56 Sr, voor zover daarin is
bepaald dat slechts één strafbepaling wordt toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf
is gesteld. Dan rijst de vraag wanneer feiten gelijksoortig zijn. In de oudere rechtspraak wordt in dit
verband mede de gelijksoortigheid van de handelingen genoemd, terwijl in latere rechtspraak de
nadruk lijkt te liggen op de beoordeling van de gelijksoortigheid van de strafbare feiten als zodanig. In
een zaak uit 1913 was een postbode veroordeeld wegens het openen van een brief (art. 372 oud Sr)
en het vervolgens wijzigen van de inhoud daarvan (art. 373 oud Sr). Volgens de Hoge Raad was geen
sprake van “gelijksoortige handelingen opleverende gelijksoortige strafbare feiten” en daarmee niet
van een voortgezette handeling.81 In een zaak uit 1939 oordeelde de Hoge Raad dat het verboden
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vervoer van papier en het daarna doen plegen van dit vervoer geen voortgezette handeling konden
opleveren, omdat deze niet van “gelijksoortige aard” waren.82 In een zaak waarin de verdachte
(onder meer) drugs had geruild tegen gestolen goederen, oordeelde de Hoge Raad dat tussen de
overtreding van art. 2 Opiumwet en art. 416 Sr geen voortgezette handeling kon bestaan, omdat
geen sprake was van soortgelijke feiten.83 Een vergelijkbaar oordeel volgde in een zaak waarin het
ging om het kopen van uit misdrijf afkomstige vuurwapens en het voorhanden hebben van die
vuurwapens. Nu de strekking van art. 416 Sr een geheel andere is dan die van art. 3 jo. art. 12
Vuurwapenwet 1919, kunnen de bewezen verklaarde gedragingen volgens de Hoge Raad geen
voortgezette handeling opleveren.84 In een andere zaak, waarin art. 140 Sr en een aantal
opiumwetdelicten bewezen waren verklaard, getuigde het oordeel van het hof dat geen sprake was
van een voortgezette handeling volgens de Hoge Raad niet van een onjuiste rechtsopvatting.85 Meer
recent oordeelde de Hoge Raad dat de artikelen 317 Sr (afpersing) en 285 Sr (bedreiging)
verschillende strekkingen hebben, zodat noch art. 55, eerste lid, Sr, noch art. 56 Sr voor toepassing in
aanmerking komt.86Een voortgezette handeling kan wel bestaan tussen de invoer en het verdere
vervoer van drugs. Zo kon het hof volgens de Hoge Raad oordelen dat het binnen Nederland brengen
en vervolgens binnen Nederland verder vervoeren van heroïne als een voortgezette handeling moest
worden beschouwd, welk oordeel in cassatie niet verder kon worden getoetst.87 In 2015 oordeelde de
Hoge Raad dat niet is uitgesloten dat de delicten heling en witwassen in voortgezette handeling
worden begaan, “indien aan de gedragingen van de verdachte met betrekking tot hetzelfde voorwerp
één ongeoorloofd wilsbesluit ten grondslag ligt”.88 Dit arrest kwam bij de bespreking van de
eendaadse samenloop al aan de orde.

59. De vraag komt op hoe de eis van soortgelijkheid zich verhoudt tot de beoordeling van de strekking
van de strafbepalingen in het kader van de regeling van de eendaadse samenloop. Die vraag wordt in
de literatuur verschillend beantwoord. De Hullu benadrukt de gelijkenis tussen beide criteria en stelt
zich op het standpunt dat in gevallen waarin de in het geding zijnde strafbepalingen een verschillende
strekking hebben noch eendaadse samenloop noch voortgezette handeling voor toepassing in
aanmerking komt.89 In verschillende van de hiervoor beschreven arresten lijkt de Hoge Raad de
strekking van de strafbepalingen inderdaad rechtstreeks te relateren aan de gelijksoortigheid van de
feiten.90Machielse meent daarentegen dat deze eis niet geheel samenvalt met die van eenzelfde
strekking bij eendaadse samenloop, omdat de Hoge Raad de soortgelijkheid als zelfstandig criterium
benoemt voor de voortgezette handeling en de gelijke strekking reserveert voor de eendaadse
samenloop.91 Knigge en Wolswijk stellen dat gelijksoortigheid van de delicten een iets strenger
criterium is dan de voor het aannemen van eendaadse samenloop geldende voorwaarde van een
gelijke strekking van de delicten. Volgens hen kan bij delicten met een verschillende strekking van
voortgezette handeling zeker geen sprake zijn.92

60. In de rechtspraak van de Hoge Raad is geen steun te vinden voor het standpunt dat de Hoge
Raad de genoemde criteria voor eendaadse samenloop en voortgezette handeling op verschillende
wijzen invult. In het bijzonder zie ik geen aanknopingspunten voor de stelling dat het vereiste van
soortgelijke feiten strikter zou worden ingevuld dan het toetsingskader bij eendaadse samenloop.
Sinds HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:501 kan evenmin worden volgehouden dat bij licht
uiteenlopende strekkingen van de strafbepalingen het aannemen van een voortgezette handeling
uitgesloten zou zijn. Hoewel de strekkingen van witwassen en heling niet geheel met elkaar
overeenkomen, acht de Hoge Raad bij deze combinatie van feiten niet uitgesloten dat sprake is van
eendaadse samenloop en voortgezette handeling. Als de strekkingen van beide strafbepalingen sterk
uiteenlopen, is zowel eendaadse samenloop als voortgezette handeling uitgesloten.93

61. De Graaf wijst erop dat in de feitenrechtspraak soms een voortgezette handeling wordt
aangenomen in situaties waarin het eerste delict wordt begaan teneinde het tweede te kunnen
begaan, ook als de strafbepalingen niet als gelijksoortig kunnen worden beschouwd.94 Zij wijst
daartoe onder meer op een zaak waarin sprake was van diefstal (van cocaïne) met geweld terwijl het
feit de dood tot gevolg heeft en het daaropvolgende opzettelijk aanwezig hebben van die gestolen
cocaïne.95 De rechtbank Noord-Holland beschouwde het teweegbrengen van een ontploffing in het
kader van een plofkraak en de hierop volgende (poging tot) diefstal met braak als een voortgezette
handeling.96 De maatstaf of sprake is van gelijksoortige feiten lijkt in deze uitspraken naar de
achtergrond verdrongen dan wel op een veel meer feitelijke manier te worden ingevuld dan op grond
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van de rechtspraak van de Hoge Raad mag worden verwacht. In dit verband wijs ik ook op opvatting
van de minister in het kader van de herziening van de witwaswetgeving dat de combinatie van
witwassen en het grondmisdrijf een voortgezette handeling kan opleveren. Hij baseerde deze
opvatting op de veronderstelling dat voor een voortgezette handeling nodig is dat het gaat om “één
en hetzelfde ongeoorloofde wilsbesluit en om gedragingen van gelijke aard.”97 Deze veronderstelling
strookt niet met de hiervoor besproken, juridische invulling van het criterium dat sprake moet zijn van
gelijksoortige feiten.

62. In het voorafgaande heb ik het feitsbegrip in het kader van art. 55, eerste lid, Sr tegen het licht
gehouden en bepleit dat aansluiting wordt gezocht bij het feitsbegrip als bedoeld in art. 68 Sr.
Daarmee komt er ruimte voor het aannemen van eendaadse samenloop in gevallen waarin de
strekkingen van de in het geding zijnde strafbepalingen licht uiteenlopen. Het komt mij voor dat een
vergelijkbare accentverschuiving bij de voortgezette handeling aanbeveling verdient. Hoewel in de
rechtspraak van de Hoge Raad de eis van soortgelijkheid van de feiten in de zin van art. 56 Sr
zelfstandig wordt benoemd, volgt uit die rechtspraak niet dat daaraan een andere betekenis toekomt
dan aan de strekking van de betrokken strafbepalingen in de zin van art. 55, eerste lid, Sr. Uit een
oogpunt van wetssystematiek ligt het in de rede de invulling van de maatstaf van gelijksoortigheid
van de feiten af te stemmen op de juridische dimensie van het feitsbegrip van art. 55, eerste lid, Sr en
daarmee op hetgeen de Hoge Raad in zijn overzichtsarrest uit 2011 over het begrip ‘feit’ in art. 68 Sr
heeft overwogen ten aanzien van de “juridische aard van de feiten”.98 Dat zou betekenen dat in geval
van het licht uiteenlopen van de strekkingen van de betrokken strafbepalingen nog niet is uitgesloten
dat een voortgezette handeling wordt aangenomen. Een aanknopingspunt voor een dergelijke
benadering valt te vinden in het hiervoor besproken arrest van de Hoge Raad van 3 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:501.99 Een vergaande verruiming van het toepassingsbereik van de voortgezette
handeling levert dat niet op en komt mij ook onwenselijk voor. Daarbij speelt een rol dat de ratio van
de voortgezette handeling en de rechtvaardiging van een lager strafmaximum in geval van twee op
hetzelfde wilsbesluit gebaseerde, gelijksoortige feiten niet zonneklaar is.100 Zoals opgemerkt, ligt het
niet in de rede de – in de wetsgeschiedenis benadrukte – eis van soortgelijkheid van de feiten te
laten varen.

63. De term ‘ongeoorloofd wilsbesluit’ is ongelukkig. Het gaat hierbij niet om een in de wet verankerd
criterium, maar om een term die in het kader van de geschiedenis van totstandkoming van art. 56 Sr is
gebruikt. De term voldoet reeds niet omdat naar de huidige stand van de rechtspraak ook bij culpoze
delicten sprake kan zijn van een voortgezette handeling, terwijl deze ook in de dogmatiek niet goed
valt te plaatsen. Denkbaar is de term ‘ongeoorloofd wilsbesluit’ niet langer in het toetsingskader voor
een voortgezette handeling te gebruiken. Ter afbakening van de andere vormen van samenloop en
om recht te doen aan de bedoeling van de wetgever zou de voortgezette handeling naar mijn mening
wel gereserveerd moeten blijven voor die gevallen waarin de feiten voortkomen uit één en dezelfde
(negatieve) psychische houding die ziet op de desbetreffende concrete feiten. Overweging verdient
om ook in dit verband aansluiting te zoeken bij het toetsingskader van het feitsbegrip bij ne bis in
idem. Daarbij heeft de Hoge Raad ten aanzien van de feitelijke component overwogen dat indien de
tenlasteleggingen niet dezelfde gedraging beschrijven, de mate van verschil tussen de gedragingen
van belang kan zijn, zowel wat betreft de aard en de kennelijke strekking van de gedragingen als wat
betreft de tijd waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij zijn verricht. Deze
factoren zouden ook bij het leerstuk van de voortgezette handeling goede diensten kunnen bewijzen.

64. Een dergelijke accentverschuiving sluit aan bij pleidooien die in de literatuur zijn gehouden.
Remmelink stelt de vraag of het criterium van eenheid van wilsbesluit niet beter zou kunnen worden
vervangen door eenheid van schuld, in de zin van verwijtbaarheid. In dat verband wordt de
vergelijking getrokken met het feitsbegrip in art. 68 Sr.101 In de rechtspraak werd in dat verband bij de
beoordeling of sprake was van hetzelfde feit in de zin van art. 68 Sr onder meer de wezenlijke
samenhang in handelen en schuld betrokken. Met de verduidelijking van het toetsingskader heeft de
Hoge Raad geen inhoudelijke verandering beoogd.102 Bij voortgezette handeling gaat het in de kern
ook om een wezenlijke samenhang tussen de verschillende gedragingen en de schuld van de
verdachte. Indien wordt aangesloten bij de verduidelijking van het toetsingskader zoals neergelegd in
het genoemde overzichtsarrest uit 2011, zou dan kenmerkend voor de voortgezette handeling zijn dat
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sprake is van een eenheid van strekking van de gedragingen, in die zin dat de feiten voortkomen uit
één en dezelfde (negatieve) psychische houding die ziet op de desbetreffende concrete feiten. Anders
dan bij de term ‘wilsbesluit’, biedt een dergelijke benadering ruimte voor toepassing bij culpoze
delicten en staat deze niet op gespannen voet met de dogmatiek ten aanzien van opzet. Ook zou
daarmee de samenhang tussen de verschillende verschijningsvormen van waarborgen tegen
meervoudige aansprakelijkstelling worden bevorderd.

Toepassing op de voorliggende zaak

65. Het middel kan niet slagen. Daartoe wijs ik er in de eerste plaats op dat het belang van de
verdachte bij het middel niet evident is. Het hof heeft immers een aanzienlijk lagere straf opgelegd
dan het strafmaximum dat van toepassing zou zijn in geval het hof wel zou zijn uitgegaan van
voortgezette handeling. In de cassatieschriftuur is evenmin een genoegzame toelichting ten aanzien
van het belang bij het cassatieberoep opgenomen, zodat onvoldoende belang bij het middel
bestaat.103

66. Maar ook als het middel inhoudelijk zou worden beoordeeld, kan het naar mijn mening niet slagen.
Daartoe wijs ik op het volgende.

67. Het hof heeft geoordeeld dat ten aanzien van de onder 1 en 2 bewezen verklaarde feiten geen
sprake is van gelijksoortige handelingen. Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen dat het steken
met het mes is geschied met het opzet om [betrokkene 2] van het leven te beroven, terwijl het bijten
in het oor is geschied met het opzet [betrokkene 2] zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Het hof
heeft aldus het afwijkend opzet van de verdachte in zijn beschouwing betrokken. Daarin ligt als het
oordeel van het hof besloten dat de strekking van de gedragingen verschilt. Dat oordeel is niet
onbegrijpelijk en kan, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet verder
worden getoetst.

68. Daarbij kan voorts worden betrokken dat de strekkingen van de in het geding zijnde
strafbepalingen, te weten de artikelen 287 Sr (jo. art. 45 Sr) en 302 Sr, van elkaar verschillen. Art. 287
Sr is opgenomen in de titel met als aanhef “misdrijven tegen het leven gericht” en strekt ertoe het
menselijk leven als zodanig te beschermen. Art. 302 Sr is opgenomen in de titel met als aanhef
“mishandeling” en strekt tot bescherming van de lichamelijke integriteit. Ook als zou worden
aangenomen dat de strekkingen van de bepalingen niet dusdanig verschillen, dat het aannemen van
een voortgezette handeling uitgesloten moet worden geacht, kan het middel niet slagen. Die
omstandigheid laat immers onverlet dat het hof aan de hand van de feiten en omstandigheden van
het geval heeft kunnen oordelen dat de strekkingen van de gedragingen dusdanig van elkaar
verschillen, dat van voortgezette handeling geen sprake is. In het licht van het bovenstaande getuigt
het oordeel van het hof niet van een onjuiste rechtsopvatting, is het niet onbegrijpelijk en behoefde
het geen nadere motivering.

69. Het middel faalt.

70. Het derde, vierde en vijfde middel bevatten klachten over de motivering door het hof van de
beslissingen tot toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen [betrokkene 1],
[betrokkene 3] en [betrokkene 2]. Geen uitdrukkelijke klachten worden gericht tegen de door het hof
opgelegde schadevergoedingsmaatregelen. Nu evenwel de oplegging van de
schadevergoedingsmaatregel telkens in het verlengde ligt van de beslissing tot toewijzing van de
vordering benadeelde partij en de middelen zijn gericht tegen de vaststelling van de schade, versta ik
de middelen aldus dat zij ook zijn gericht tegen de ten behoeve van de benadeelde partijen
opgelegde schadevergoedingsmaatregelen.104

71. Alvorens de afzonderlijke middelen te bespreken, geef ik de relevante overwegingen weer,
alsmede hetgeen de raadsman van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep heeft aangevoerd.

72. De beslissingen tot toewijzing van de vorderingen van de benadeelde partijen zijn door de
rechtbank, wier overwegingen het hof tot de zijne heeft gemaakt, als volgt gemotiveerd:

“9a DE BENADEELDE PARTIJ [betrokkene 2]
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Voor aanvang van de terechtzitting heeft [betrokkene 2] zich als benadeelde partij in dit geding
gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van schade ten gevolge van de aan verdachte
onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten. De hoogte van die schade wordt door de benadeelde partij
begroot op een bedrag van € 11.724,96, waarvan een bedrag van € 574,96 ter zake van materiële
schade en een bedrag van € 11.150,00 ter zake van immateriële schade, vermeerderd met de
wettelijke rente.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de door de benadeelde partij ingediende
vordering tot schadevergoeding tot een bedrag van € 10.604,96, vermeerderd met de wettelijke rente
en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Het toe te wijzen bedrag bestaat uit een bedrag van € 605,07 ter zake van materiële schade en een
bedrag van € 10.000,00 ter zake van immateriële schade. De gevorderde immateriële schade dient te
worden gematigd, omdat het steken met het mes en het afbijten van een stuk van het oor niet als
twee losstaande incidenten kunnen worden gezien en niet conform de bedragen in de twee
bijgevoegde zaken bij elkaar opgeteld kunnen worden, omdat daar voor wat betreft de gevolgen
sprake is van samenloop, aldus de officier van justitie.

De officier van justitie heeft verzocht de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-
ontvankelijk te verklaren.

De raadsvrouw heeft primair verzocht de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren dan wel de
vordering af te wijzen gelet op de door de verdediging bepleite vrijspraak dan wel ontslag van alle
rechtsvervolging. Subsidiair is de raadsvrouw van mening dat de materiële kosten toegewezen
kunnen worden en dat de verzochte immateriële schadevergoeding dient te worden gematigd tot een
bedrag van € 6.000,00. De raadsvrouw heeft daartoe aangevoerd dat er twee uitspraken ter
onderbouwing van de steekwonden en het afbijten van een stuk van het oor zijn bijgevoegd, maar
dat deze bedragen niet kunnen worden opgeteld, omdat de wijze van inbreuk op de lichamelijke
integriteit van het slachtoffer dan tweemaal in plaats van eenmaal berekend wordt. Daar komt bij dat
de steekwonden in de bijgevoegde zaak ernstiger waren dan in de onderhavige zaak, aldus de
raadsvrouw.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan dat de benadeelde partij [betrokkene 2]
rechtstreeks schade heeft geleden ten gevolge van de onder 1 primair en 2 bewezen verklaarde
feiten. De hoogte van die schade is genoegzaam komen vast te staan tot een bedrag van €
11.724,96, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van het ontstaan van de schade tot
aan de dag der algehele voldoening, alsmede vermeerderd met de kosten die - tot op heden - worden
begroot op nihil.

De rechtbank ziet, gelet op de ernst van de door verdachte jegens de benadeelde partij gepleegde
strafbare feiten, de door de benadeelde partij in de schriftelijke slachtofferverklaring voor hem
beschreven gevolgen van deze feiten en het feit dat de benadeelde partij blijvend aangezichtsletsel
heeft, geen aanleiding om de verzochte immateriële schadevergoeding te matigen. De rechtbank zal
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Het standpunt van de verdediging
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de vordering daarom tot voormeld bedrag toewijzen.

Als extra waarborg voor betaling aan de benadeelde partij zal de rechtbank overeenkomstig artikel
36f van het Wetboek van Strafrecht de verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat
van bovengenoemde geldsom ten behoeve van de benadeelde partij.

Voor aanvang van de terechtzitting heeft [betrokkene 1] zich als benadeelde partij in dit geding
gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van schade ten gevolge van het aan verdachte
onder 3 ten laste gelegde feit. De hoogte van die schade wordt door de benadeelde partij begroot op
een bedrag van € 1.858,39, waarvan een bedrag van € 358,39 ter zake van materiële schade en een
bedrag van € 1.500,00 ter zake van immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de door de benadeelde partij ingediende
vordering tot schadevergoeding tot een bedrag van € 1.626,70, vermeerderd met de wettelijke rente
en met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Het toe te wijzen bedrag bestaat uit een bedrag van € 355,70 ter zake van materiële schade en een
bedrag van € 1.271,00 ter zake van immateriële schade. De officier van justitie heeft de verzochte
vergoeding voor belkosten gematigd tot een bedrag van € 63,41, omdat naar de mening van de
officier van justitie over een lager bedrag dan gevraagd BTW kan worden toegekend. De gevorderde
immateriële schade dient te worden gematigd, omdat de bij de vordering gevoegde zaak grotendeels
te vergelijken is met de onderhavige zaak en de benadeelde partij het in de onderhavige zaak meer
gevorderde niet nader heeft onderbouwd, aldus de officier van justitie.

De officier van justitie heeft verzocht de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-
ontvankelijk te verklaren.

De raadsvrouw heeft primair verzocht de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren dan wel de
vordering af te wijzen gelet op de door de verdediging bepleite vrijspraak dan wel ontslag van alle
rechtsvervolging. Subsidiair is de raadsvrouw van mening dat de materiële kosten toegewezen
kunnen worden en dat de verzochte immateriële schadevergoeding dient te worden gematigd tot een
bedrag van € 800,00. De raadsvrouw heeft daartoe aangevoerd dat de twee ter onderbouwing
gevoegde uitspraken niet bij elkaar kunnen worden opgeteld, omdat de wijze van inbreuk op de
lichamelijke integriteit van het slachtoffer dan tweemaal in plaats van eenmaal berekend wordt.

9 b DE BENADEELDE PARTIJ [betrokkene 1]
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Bij het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan dat de benadeelde partij [betrokkene 1]
rechtstreeks schade heeft geleden ten gevolge van het onder 3 primair bewezen verklaarde feit. De
hoogte van die schade is genoegzaam komen vast te staan tot een bedrag van € 1.858,39,
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van het ontstaan van de schade tot aan de dag
der algehele voldoening, alsmede vermeerderd met de kosten die — tot op heden - worden begroot
op nihil.

De rechtbank ziet, gelet op de ernst van het door verdachte jegens de benadeelde partij gepleegde
strafbare feit en de door de benadeelde partij in de schriftelijke slachtofferverklaring voor haar
beschreven gevolgen, geen aanleiding om de verzochte immateriële schadevergoeding te matigen. De
rechtbank zal de vordering daarom tot voormeld bedrag toewijzen.

Als extra waarborg voor betaling aan de benadeelde partij zal de rechtbank overeenkomstig artikel
36f van het Wetboek van Strafrecht de verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat
van bovengenoemde geldsom ten behoeve van de benadeelde partij.

Voor aanvang van de terechtzitting heeft [betrokkene 3] zich als benadeelde partij in dit geding
gevoegd en een vordering ingediend tot vergoeding van schade ten gevolge van het aan verdachte
onder 4 ten laste gelegde feit. De hoogte van die schade wordt door de benadeelde partij begroot op
een bedrag van € 1.028,42, waarvan een bedrag van € 178,42 ter zake van materiële schade en een
bedrag van € 850,00 ter zake van immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente.

De officier van justitie heeft geconcludeerd tot toewijzing van de door de benadeelde partij ingediende
vordering tot schadevergoeding tot een bedrag van € 913,43, vermeerderd met de wettelijke rente en
met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

Het toe te wijzen bedrag bestaat uit een bedrag van € 163,43 ter zake van materiële schade en een
bedrag van € 750,00 ter zake van immateriële schade. De officier van justitie heeft de verzochte
vergoeding voor de trui en de schoenen gematigd, omdat deze een halfjaar oud waren en een
afschrijving van 10% moet worden toegepast. De gevorderde immateriële schade dient te worden
gematigd, omdat de bij de vordering ter onderbouwing gevoegde zaak niet helemaal te vergelijken is
met de onderhavige zaak, aldus de officier van justitie.

De officier van justitie heeft verzocht de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet-
ontvankelijk te verklaren.

De raadsvrouw heeft primair verzocht de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren dan wel de
vordering af te wijzen gelet op de door de verdediging bepleite ontslag van alle rechtsvervolging.
Subsidiair kan de vordering zoals verzocht toegewezen worden, aldus de raadsvrouw.

Het oordeel van de rechtbank
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Bij het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan dat de benadeelde partij [betrokkene 3]
rechtstreeks schade heeft geleden ten gevolge van het onder 4 bewezen verklaarde feit. De hoogte
van die schade is genoegzaam komen vast te staan tot een bedrag van € 1.028,42, vermeerderd met
de wettelijke rente vanaf de dag van het ontstaan van de schade tot aan de dag der algehele
voldoening, alsmede vermeerderd met de kosten die - tot op heden - worden begroot op nihil.

De rechtbank is van oordeel dat de gevorderde bedragen voor de trui en de schoenen niet
onevenredig hoog zijn. De rechtbank zal de gevorderde materiële schade daarom geheel toewijzen.
De rechtbank ziet gelet op de ernst van het door verdachte jegens de benadeelde partij gepleegde
strafbare feit eveneens geen aanleiding om de verzochte immateriële schadevergoeding te matigen.
De rechtbank zal de vordering daarom tot voormeld bedrag toewijzen.

Als extra waarborg voor betaling aan de benadeelde partij zal de rechtbank overeenkomstig artikel
36f van het Wetboek van Strafrecht de verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat
van bovengenoemde geldsom ten behoeve van de benadeelde partij.”

73. Uit de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep gehechte pleitnotities blijkt
dat de raadsman van de verdachte – voor zover hier van belang – het volgende heeft aangevoerd ten
aanzien van de vorderingen van de benadeelde partijen:

“[betrokkene 3] stelt zich op het standpunt ten gevolge van het aan cliënt onder 4 ten laste gelegde
feit schade te hebben geleden ten bedrage van in totaal € 1028,42. Indien uw Hof met betrekking tot
het 4e feit - zoals door mij bepleit - besluit tot vrijspraak dan wel ontslag van alle rechtsvervolging,
dan dient [betrokkene 3] niet-ontvankelijk te worden verklaard in de door hem ingediende vordering
tot schadevergoeding. Indien u wel komt tot een bewezenverklaring, dan dient de vordering wat mij
betreft ook niet-ontvankelijk te worden verklaard voor wat betreft het materiele deel van de verzochte
schadevergoeding omdat er geen sprake is van het voor toewijzing vereiste rechtstreekse verband
tussen het onder 4 ten laste gelegde feit en de geclaimde schade, afgezien wellicht van de
gevorderde reiskosten. De genoemde kledingstukken zullen immers niet onbruikbaar zijn geworden
door de kras zoals die is geconstateerd op de bovenarm van [betrokkene 3]. En daarmee komen we
vervolgens direct op de reden de vordering van [betrokkene 3] ook bij een bewezenverklaring van feit
4 geheel niet ontvankelijk te verklaren voor wat betreft het immateriële deel van de verzochte
schadevergoeding. Zoals blijkt uit de geneeskundige verklaring/letselbeschrijving opgenomen op p.
100 van het dossier, is op 13 augustus 2014 door de forensisch arts van de GGD geconstateerd dat op
de buitenzijde van de rechter-bovenarm, twee centimeter boven de elleboog, een gebied met een
doorsnee van ongeveer 2 centimeter oppervlakkig is bekrast. Ook zijn verspreid over de linker
handrug vier puntvormige krasjes geconstateerd. Ik kan op grond van die geneeskundige verklaring
niet anders concluderen dan dat er sprake is van zeer bescheiden letsel bij [betrokkene 3], welke
gedachte wordt versterkt door de in de geneeskundige verklaring genoemde schatting van de
genezingsduur: één week. Mijns inziens kan de geringe ernst van het door [betrokkene 3] opgelopen
letsel niet rechtvaardigen dat aan hem ter zake een immateriële schadevergoeding wordt toegekend
van welke hoogte dan ook, laat staan van de gevorderde hoogte. Zelfs de toekenning van een min of
meer symbolische vergoeding van bij wijze van spreken € 50,- ligt wat mij betreft niet in de rede. i

Ik besef mij dat [betrokkene 3] op 9 augustus 2014 zonder meer een hele nare gebeurtenis heeft
meegemaakt, maar een vergoeding daarvoor, voor zijn ingrijpen of de daarbij of daarna gevoelde
emoties of het moeten zien wat er met [betrokkene 2] gebeurde leveren niet zonder meer een grond
op voor toekenning van immateriële schadevergoeding. Ik wijs u er in dat kader op dat op grond van
art. 6:106 BW vergoeding van niet fysiek letsel alleen mogelijk is als er sprake is van dusdanig
geestelijk letsel dat dit kan worden aangemerkt als een aantasting van de persoon en dat daarvan
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slechts sprake is indien het geestelijk letsel een voldoende ernstig karakter heeft. Gevoelens van
angst, schrik en machteloosheid vallen niet onder het bereik van dat wetsartikel. Om te kunnen komen
tot het oordeel dat er bij de benadeelde partij sprake is van geestelijk letsel dat voor vergoeding in
aanmerking komt, moet er tenminste sprake zijn van een aan de hand van objectieve maatstaven
vast te stellen psychische schade. Zie in dit kader onder meer A-G Wuisman in de conclusie voor HR 29
juni 2012, LJN BW1519. Van dergelijk geestelijk letsel zal in de regel slechts sprake zijn indien wordt
aangetoond dat sprake is van een in de psychiatrie bekend ziektebeeld (zie HR 22 februari 2002, NJ
2002, 240). Er is in casu dus geen sprake van schade die voor vergoeding in aanmerking komt, zeker
niet daar waar het gaat. om niet-fysiek letsel. Geheel subsidiair verzoekt de verdediging uw Hof de
gevorderde schadevergoeding gelet op het voorgaande in aanzienlijke mate te matigen.

De vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1]. Zij vordert een bedrag van € 1.858,39,
bestaande uit een bedrag van € 358,39 ter zake van materiele schade en een bedrag van € 1.500,-
ter zake van immateriële schade. Naar het oordeel van de verdediging dient ook deze benadeelde
partij niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering indien uw Hof komt tot een vrijspraak
van het onder 3 ten laste gelegde feit dan wel ontslag van alle rechtsvervolging met betrekking tot
dat feit.

Ook met betrekking tot deze vordering geldt dat indien uw Hof ondanks hetgeen daartoe is betoogd
wel komt tot een bewezenverklaring van het derde feit en niet tot een ontslag van rechtsvervolging,
de vordering integraal niet-ontvankelijk dient te worden verklaard voor wat betreft het materiele deel
van de vergoeding omdat de gestelde schade niet is aan te merken als rechtstreekse schade.
[betrokkene 1] vordert onder meer reiskosten om haar man te bezoeken in het ziekenhuis. Die kosten
kunnen wat mij betreft niet worden beschouwd als rechtstreekse schade in de zin van art. 361 Sv, nu
deze schade niet rechtstreeks aan [betrokkene 1] is toegebracht door het eventueel bewezen te
verklaren feit. De reiskosten staan daarvoor in een te ver verwijderd verband daarmee, hetgeen ook
geldt voor de gevorderde parkeerkosten en telefoonkosten. De vordering van [betrokkene 1] dient
ook niet-ontvankelijk verklaard te worden voor wat betreft de gevorderde immateriële schade. Die is
blijkens de onderbouwing van de vordering op dit punt niet zozeer het gevolg van het ‘sneetje rechts
van haar wenkbrauw’, welke door haarzelf is verzorgd, niet groter was dan één centimeter en een
geschatte genezingsduur van één week had, maar betreft kennelijk psychische schade in de vorm van
shock-schade of affectieschade. Vergoeding van dergelijke schade komt echter blijkens bestendige
jurisprudentie van de Hoge Raad niet voor vergoeding in aanmerking in het kader van het strafgeding.
De zogenoemde shock-schade is in het civiele recht onder strikte voorwaarden wel toewijsbaar, maar
zal op grond van de moeilijke bewijsbaarheid in het strafproces niet snel voor toewijzing in
aanmerking komen, zo stelt Van Maurik in Tekst en Commentaar Strafrecht (aant. 3d onder art. 361
Sv).

Ik krijg overigens ook de indruk dat de verwijzing naar een uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem
in de smartengeldgids een civiele zaak betreft. Zoals gesteld is voor vergoeding van immateriële
schade als hier gevorderd gelet op HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240 vereist dat sprake is van
geestelijk letsel waardoor iemand in zijn persoon is aangetast en dat dat in rechte kan worden
vastgesteld, hetgeen in het algemeen slechts het geval zal zijn indien sprake is van een in de
psychiatrie erkend ziektebeeld.

Aangezien de vordering van [betrokkene 1] voor wat betreft de gevorderde immateriële schade gelet
op het voorgaande niet van zo eenvoudige aard is dat zij zich leent voor behandeling in het
strafgeding, dient deze integraal niet ontvankelijk te worden verklaard (zie in dit kader ook nog HR 3
juli 2007, LJN BA5624, HR 10 april 2007, LJN AZ5670 en HR 11 maart 2014, HR:2014:528.

Tot slot de vordering van [betrokkene 2]. [betrokkene 2] vordert een schadevergoeding van €
11.724,96, waarvan een bedrag van € 574,96 ter zake van materiele schade en een bedrag van €
11.150,- ter zake van immateriële schade. Uiteraard dient ook de vordering van [betrokkene 2] niet-
ontvankelijk te worden verklaard indien uw Hof komt tot een ontslag van alle rechtsvervolging met
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betrekking tot het onder 1 en 2 ten laste gelegde. Voor de hand liggend is dat een vrijspraak ter zake
van het onder 2 ten laste gelegde feit leidt tot matiging van een eventueel toe te wijzen
schadevergoeding. Indien uw Hof cliënt niet ontslaat van alle rechtsvervolging, heeft de verdediging
geen opmerkingen met betrekking tot de gevorderde materiele schade. Voor wat betreft de
gevorderde immateriële schade is dat anders. Er wordt een fors bedrag gevorderd. Slachtofferhulp
Nederland probeert begrijpelijkerwijs het onderste uit de kan te halen voor [betrokkene 2] door de
feiten 1 en 2 zonder meer bij elkaar op te tellen en € 6.000,- te rekenen voor feit 1 en dan nog eens
ruim € 5.000, voor feit 2. Het toekennen van een schadevergoeding van € 6.000,- ter zake van de als
gevolg van feit 1 geleden immateriële schade is naar Nederlandse maatstaven al fors om in het kader
van een strafzaak toe te kennen ter zake van een poging tot doodslag. Om dan ook nog eens meer
dan € 5000,- toe te kennen ter zake van immateriële schade geleden ten gevolge van de als feit 2 ten
laste gelegde zware mishandeling (een handelen dat deel uitmaakte van hetzelfde feitelijke
gebeuren, zoals ook door de officier van justitie in eerste aanleg is aangegeven), gaat dan naar het
oordeel van de verdediging te ver, waarbij een rol speelt dat het ter zake van feit 2 gevorderde
bedrag ook nog eens heel erg hoog is. De eventueel toe te kennen schadevergoeding aan
[betrokkene 2] zou naar het oordeel van de verdediging hoe dan ook sterk gematigd dienen te
worden voor wat betreft het immateriële deel daarvan en zou gelet op de gebruikelijk in zaken als
deze toegekende vergoedingen in ieder geval een totaal van € 6.000,- niet te boven moeten gaan. De
rest van de vordering dient niet-ontvankelijk te worden verklaard omdat deze een onevenredige
belasting van het strafgeding oplevert, eenvoudigweg omdat in het kader van deze strafzaak niet
zonder meer is vast te stellen dat [betrokkene 2] immateriële schade heeft geleden die te begroten is
op een hoger bedrag. Opmerking verdient in dit kader tot slot dat een blijvende ontsiering van het oor,
zoals ook in het kader van de vraag of feit 2 bewezen verklaard kan worden is betoogd, toch echt wel
van een andere orde is dan bijvoorbeeld een groot litteken in het gelaat.”

74. Het hof heeft mede in reactie op de door de raadsman gevoerde verweren ten aanzien van de
vorderingen van de benadeelde partijen het volgende overwogen:

“In aanvulling op hetgeen de rechtbank reeds heeft overwogen ten aanzien van de benadeelde
partijen onder punt 9a, 9b en 9c overweegt het hof het volgende.

Het hof stelt voorop dat verdachte de agressor is geweest. De uit dit optreden voortvloeiende
materiële en immateriële schade is naar het oordeel van het hof dan ook rechtstreeks aan verdachtes
gedrag te wijten. Gelet op het letsel en de context waarbinnen dit letsel is toegebracht, acht het hof
de door benadeelde partijen [betrokkene 3] en [betrokkene 1] gevorderde bedragen aan zowel
materiële als immateriële schade volstrekt redelijk.

Ter zake van het door benadeelde partij [betrokkene 2] gevorderde bedrag aan immateriële schade
merkt het hof voorts op dat de schade die [betrokkene 2] heeft geleden door respectievelijk het onder
1 en 2 bewezenverklaarde handelen van verdachte wel degelijk te onderscheiden is. De blijvende
schade aan het linkeroor en de gevolgen daarvan zijn van een geheel andere orde dan de schade die
is veroorzaakt door het insteken op het lichaam met een mes. Gelet hierop ziet het hof geen
aanleiding de door benadeelde partij [betrokkene 2] gevorderdere schadevergoeding te matigen en in
die zin tot een andersluidend oordeel dan de rechtbank te komen.

De door de raadsman gevoerde verweren worden derhalve verworpen.”

75. Het derde middel bevat de klacht dat de beslissing van het hof ten aanzien van de vordering van
de benadeelde partij [betrokkene 1] niet naar de eis der wet met reden is omkleed.

76. Het hof heeft de door [betrokkene 1] gevorderde materiële schadevergoeding van € 358,39
volledig toegewezen. Uit het schadeonderbouwingsformulier, dat zich bij de stukken bevindt, volgt dat
dit bedrag is gebaseerd op de door [betrokkene 1] gemaakte reis-, parkeer- en telefoonkosten om
haar man [betrokkene 2] in het ziekenhuis te kunnen opzoeken.105 In hoger beroep heeft de
raadsman betoogd dat deze kosten niet kunnen worden beschouwd als rechtstreekse schade als
bedoeld in art. 361, tweede lid, Sv, omdat deze schade niet rechtstreeks aan [betrokkene 1] is
toegebracht door het bewezen verklaarde feit. Het hof is op dit aspect van het verweer niet ingegaan,
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maar heeft in dit verband slechts in algemene zin overwogen dat het hof de door [betrokkene 1]
gevorderde bedragen aan zowel materiële als immateriële schade, gelet op het letsel en de context
waarbinnen dit letsel is toegebracht, “volstrekt redelijk” acht. In het in zoverre door het hof
bevestigde vonnis heeft de rechtbank overwogen dat de benadeelde partij [betrokkene 1]
rechtstreeks schade heeft geleden tot ten gevolge van het onder 3 primair bewezen verklaarde feit.
Dat oordeel acht ik niet zonder meer begrijpelijk. In het schadeonderbouwingsformulier worden de
desbetreffende kosten immers gerelateerd aan de misdrijven waarvan haar echtgenoot het slachtoffer
is geworden en niet aan het onder 3 jegens de benadeelde partij begane feit. Het middel is in zoverre
terecht voorgesteld.

77. De door [betrokkene 1] gedane vordering tot vergoeding van immateriële schade van € 1500,- is
door het hof eveneens geheel toegewezen. Het verweer van de verdediging in hoger beroep komt er
in de kern op neer dat de gestelde immateriële schade kennelijk psychische schade in de vorm van
shockschade of affectieschade betreft en dat vergoeding van dergelijke schade volgens bestendige
jurisprudentie van de Hoge Raad niet in aanmerking komt in het kader van het strafgeding, zodat de
benadeelde partij niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering. Het hof heeft hierop
geoordeeld dat de verdachte de agressor is geweest en dat de uit zijn optreden voortvloeiende
materiële en immateriële schade rechtstreeks aan zijn gedrag is te wijten. Gelet op het letsel en de
context waarbinnen dit letsel is toegebracht, acht het hof de gevorderde bedragen “volstrekt redelijk”.

78. In het schadeonderbouwingsformulier is de vordering tot immateriële schadevergoeding namens
[betrokkene 1] als volgt onderbouwd:

“Benadeelde is psychisch ernstig beschadigd door het gebeuren. Niet alleen is zij zelf gewond
geraakt, zij heeft gezien dat haar man door verdachte werd gestoken en gebeten. Zij heeft
geprobeerd tussen beide te komen maar kon niet verhinderen dat haar echtgenoot zeer ernstig
gewond moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Zij was ervan overtuigd dat hij het niet zou
overleven en heeft die overtuiging gehad totdat haar echtgenoot van de IC af mocht.

Dit heeft ervoor gezorgd dat zij in een soort van shocktoestand heeft geleefd en zij grote delen van
wat er gebeurd is, ‘kwijt’ is. Zij is angstig geworden en kon de eerste dagen alleen functioneren met
behulp van anderen. Bovendien zag en ziet zij wat het gebeuren met haar man, maar ook met haar
kinderen heeft gedaan.”

79. Deze beschrijving duidt in het bijzonder op schade die is veroorzaakt door de confrontatie van
[betrokkene 1] met het misdrijf dat haar man is aangedaan, waarbij is verwezen naar de
shocktoestand waarin de benadeelde partij heeft verkeerd. Van shockschade is sprake wanneer bij
iemand door het waarnemen van het ongeval of door de directe confrontatie met de ernstige
gevolgen hiervan, een hevige emotionele schok wordt teweeggebracht, waaruit geestelijk letsel
voortvloeit, hetgeen zich met name zal kunnen voordoen indien iemand tot wie de aldus getroffene in
een nauwe affectieve relatie staat, bij het ongeval is gedood of verwond. Hierdoor ontstane schade
komt slechts op grond van het bepaalde in art. 6:106, eerste lid, aanhef en onder b, BW voor
vergoeding in aanmerking indien het bestaan van geestelijk letsel, waardoor iemand in zijn persoon is
aangetast, in rechte kan worden vastgesteld, hetgeen in het algemeen slechts het geval zal zijn
indien sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. Het hof heeft geen blijk gegeven te
hebben onderzocht of aan de vereisten voor de toekenning van schadevergoeding in verband met
shockschade is voldaan.106 Het oordeel van het hof dat de vordering tot vergoeding van deze schade
voor toekenning in aanmerking komt, is niet voldoende met redenen omkleed, omdat het hof het
bestaan van geestelijk letsel niet in rechte heeft vastgesteld.107 Indien het hof bij de vaststelling van
het bedrag aan immateriële schade niet het oog heeft gehad op shockschade, acht ik het oordeel ten
aanzien van het bedrag aan immateriële schade evenmin zonder meer begrijpelijk. Daarbij neem ik in
aanmerking dat de raadsman van de verdachte het gevorderde gemotiveerd heeft betwist en dat de
rechtbank in het in zoverre bevestigde vonnis in dit opzicht slechts heeft verwezen naar de in de
slachtofferverklaring beschreven gevolgen die het jegens de benadeelde partij gepleegde strafbaar
feit voor haar heeft gehad, terwijl het hof in dit verband ermee heeft volstaan te overwegen dat het
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de gevorderde bedragen, gelet op het letsel en de context waarbinnen dit letsel is toegebracht,
“volstrekt redelijk” acht.

80. Het middel slaagt.

81. Het vierde middel behelst de klacht dat de beslissing van het hof ten aanzien van de vordering van
de benadeelde partij [betrokkene 3] niet naar de eis der wet met redenen is omkleed.

82. Het hof heeft het door de benadeelde partij [betrokkene 3] gevorderde bedrag aan materiële
schadevergoeding van € 178,42 volledig toegewezen. De steller van het middel richt zijn pijlen op de
toewijzing van dit bedrag voor zover het gaat om de vervangingskosten van een trui en een paar
schoenen. In hoger beroep is door de verdediging betoogd dat de genoemde kledingstukken niet
onbruikbaar zijn geworden door de kras zoals die is geconstateerd op de bovenarm van de
benadeelde partij [betrokkene 3], zodat geen sprake is van rechtstreekse schade.

83. In de overwegingen van het hof ligt als zijn oordeel besloten dat de gevorderde materiële
schadevergoeding rechtstreeks is voortgekomen uit de jegens [betrokkene 3] gepleegde
mishandeling. Het hof heeft bij de beantwoording van de vraag of de schade rechtstreeks is
toegebracht door het bewezen verklaarde feit kennelijk niet alleen acht geslagen op de gedraging die
in de bewezenverklaring als zodanig is verwoord, maar ook op uit de bewijsvoering blijkende
gedragingen die de schade hebben veroorzaakt. Daarmee heeft het hof geen blijk gegeven van een
onjuiste rechtsopvatting, terwijl het oordeel van het hof evenmin onbegrijpelijk is.108 Door het hof is
immers vastgesteld dat [betrokkene 3] de verdachte heeft geprobeerd vast te houden en dat de
verdachte een draai heeft gemaakt met de hand met daarin het mes. Uit de bewijsvoering blijkt dat
[betrokkene 3] de verdachte vast had, zag dat de punt van een mes uit de vuist van de verdachte
stak en dat het shirt van [betrokkene 2] onder het bloed zat. [betrokkene 2] had verklaard dat het
bloed eruit gutste toen de verdachte hem met een steekvoorwerp in zijn borst stak. Uit de
bewijsvoering volgt voorts dat de verdachte [betrokkene 3] vervolgens met het mes in zijn
rechterbovenarm heeft geraakt. Tegen die achtergrond is het kennelijke oordeel van het hof ten
aanzien van de schade aan de trui en schoenen van de verdachte niet onbegrijpelijk. Tot een nadere
motivering was het hof niet gehouden.

84. Ook het door de benadeelde partij [betrokkene 3] gevorderde bedrag aan immateriële
schadevergoeding van € 850,- is door het hof geheel toegewezen.

85. Over de gestelde immateriële schade van [betrokkene 3] is in het schadeonderbouwingsformulier
naar voren gebracht dat [betrokkene 3] angstig is geworden, niet alleen over straat durft, aan
slapeloosheid lijdt en last heeft van herbelevingen. Door zijn slaaptekort kan hij minder verdragen en
heeft hij concentratieproblemen. Hij heeft weken in onzekerheid verkeerd over de vraag of hij mogelijk
was besmet met HIV en hepatitis en voelde zich voorts beroerd door de medicatie die hij moest
gebruiken. De ambulante zorg op maat die hij al kreeg, is geïntensiveerd.

86. In hoger beroep heeft de raadsman van de verdachte onder meer aangevoerd dat om te kunnen
komen tot het oordeel dat sprake is van geestelijk letsel dat voor vergoeding in aanmerking komt,
sprake moet zijn van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. Een dergelijk vereiste geldt echter
alleen als het gaat om psychische schade in de vorm van shockschade. Uit de omschrijving van de
geleden immateriële schade zoals weergegeven in het schadeonderbouwingsformulier blijkt niet dat
een vergoeding van dergelijke shockschade wordt gevorderd, terwijl ik in het bestreden arrest
evenmin kan lezen dat het hof het oog heeft gehad op de vergoeding van shockschade. Het hof was
dan ook niet gehouden om het bestaan van geestelijk letsel vast te stellen.

87. In hoger beroep is ook betoogd dat vergoeding van immateriële schade niet in de rede ligt, gelet
op het bescheiden letsel bij [betrokkene 3] en de geschatte genezingsduur van een week. Ook over
de motivering van de verwerping van dit verweer wordt in cassatie geklaagd. Het hof heeft
overwogen dat de verdachte de “agressor” was en dat gelet op het letsel en de context waarin dit is
toegebracht, de gevorderde immateriële schade “volstrekt redelijk” is. Hoewel het hof zijn oordeel
daarmee summier heeft gemotiveerd, acht ik het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk en meen ik dat
het hof niet tot een nadere motivering was gehouden. De vergoeding van immateriële schade wordt
vastgesteld naar billijkheid. De rechter kan daarbij rekening houden met alle omstandigheden die hij
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van belang acht, dus ook de context waarin het feit zich heeft afgespeeld. De onder 1, 2 en 3
bewezen verklaarde feiten kleuren deze context in. Hoewel de ernst van het fysieke letsel een
omstandigheid is die de rechter bij het bepalen van een billijke schadevergoeding in de regel in acht
zal nemen, betekent dit niet zonder meer dat er niet of nauwelijks ruimte is voor de toekenning van
een vordering tot immateriële schadevergoeding wanneer het fysieke letsel beperkt is.109 Mede in het
licht van de hiervoor samengevatte onderbouwing van de schade in het
schadeonderbouwingsformulier, acht ik het oordeel van het hof ten aanzien van de gevorderde
immateriële schadevergoeding niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

88. Het middel faalt.

89. Het vijfde middel behelst de klacht dat de beslissing van het hof ten aanzien van de vordering tot
immateriële schade van de benadeelde partij [betrokkene 2] niet naar de eis der wet met redenen is
omkleed.

90. In hoger beroep is door de verdediging betoogd dat de gevorderde immateriële schadevergoeding
dient te worden “gematigd”, omdat de gevorderde bedragen voor de feiten erg fors zijn, de feiten 1
en 2 zien op hetzelfde feitencomplex en een blijvende ontsiering van het oor niet gelijkgesteld kan
worden aan bijvoorbeeld een groot litteken in het gelaat. Het hof heeft geoordeeld dat het, gelet op
het letsel en de context waarin dit letsel is toegebracht, de gevorderde materiële en immateriële
schadevergoeding “volstrekt redelijk” acht en dat de blijvende schade aan het linkeroor en de
gevolgen daarvan van een geheel andere orde zijn dan de schade die is veroorzaakt door het
insteken op het lichaam met een mes.

91. Gelet op de hoogte van het toegekende bedrag, is het oordeel van het hof summier gemotiveerd.
Mijn ambtgenoot Vegter heeft terecht de principiële vraag aan de orde gesteld of het wenselijk is dat
in strafzaken zulke hoge bedragen worden toegewezen met weinig onderbouwing en onderzoek.110

De vraag rijst of in de onderhavige zaak het oordeel van het hof ten aanzien van de gevorderde
vergoeding van immateriële schade de toets in cassatie kan doorstaan.

92. Voor zover het middel klaagt dat het hof er geen blijk van heeft gegeven andere gevallen te
hebben betrokken bij de vaststelling naar billijkheid van de aan [betrokkene 2] toe te kennen
immateriële schadevergoeding, faalt het. In het schadeonderbouwingsformulier wordt verwezen naar
uitspraken waarin soortgelijke bedragen zijn toegekend in vergelijkbaar geachte gevallen, terwijl de
rechtbank daarnaar heeft verwezen.

93. Het middel bevat voorts de klacht dat het hof heeft miskend dat de twee bewezen verklaarde
feiten zien op hetzelfde feitencomplex, zodat de bedragen die zijn gebaseerd op andere gevallen niet
zonder meer bij elkaar op kunnen worden geteld.

94. Voor zover het middel de klacht bevat dat het hof heeft miskend dat letsel aan het oor verschilt
van letsel aan het gelaat, faalt het. Het hof heeft immers in zijn motivering betrokken dat de
immateriële schade ten aanzien van de onder 1 en 2 bewezen verklaarde feiten te onderscheiden is.
In dit verband heeft het hof overwogen dat de blijvende schade aan het linkeroor van een geheel
andere orde is dan de schade die voortkomt uit het steken met het mes. Dat oordeel is niet
onbegrijpelijk. Daarbij neem ik in aanmerking dat ook in het schadeonderbouwingsformulier van de
benadeelde partij [betrokkene 2] onderscheid wordt gemaakt tussen de gevolgen van de beide feiten.
Zo komt daarin naar voren dat de benadeelde partij meermalen aan zijn oor is geopereerd en dat hij
de rest van zijn leven een aanzienlijk kleinere en anders gevormde linker oorschelp zal hebben. Het
bestreden oordeel acht ik niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Voor een verdere toetsing in
cassatie is geen plaats.

95. Het middel faalt.

96. Het derde middel slaagt. De overige middelen falen. Het eerste, vierde en vijfde middel kunnen
worden afgedaan met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende overweging.

97. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.
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98. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, maar uitsluitend voor zover het
hof daarin de hoogte van de toegewezen vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1] en de
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2.1.

NJ 2019/112 met annotatie van Redactie, P. Mevis 

Uitspraak

20 juni 2017

Strafkamer

nr. S 15/04324

SG/LBS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 7 september
2015, nummer 20/000383-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1976.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R.J. Baumgardt, advocaat te
Spijkenisse, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Het middel stelt vragen aan de orde over in het bijzonder de eendaadse samenloop in de zin van
art. 55, eerste lid, Sr:

"Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één van die bepalingen toegepast,
bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.",

en de voortgezette handeling als bedoeld in art. 56, eerste lid, Sr:

"Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zichzelf misdrijf of overtreding opleverende, in zodanig
verband dat zij moeten worden beschouwd als één voortgezette handeling, dan wordt slechts één
strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld."

De eendaadse samenloop en de voortgezette handeling krijgen reliëf tegen de achtergrond van
de regeling van de meerdaadse samenloop in - vooral - art. 57 Sr:

"1. Bij samenloop van feiten die als op zichzelf staande handelingen moeten worden beschouwd
en meer dan één misdrijf opleveren waarop gelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld, wordt één
straf opgelegd.

2. Het maximum van deze straf is het totaal van de hoogste straffen op de feiten gesteld, doch -
voor zover het gevangenisstraf of hechtenis betreft - niet meer dan een derde boven het hoogste

1 Geding in cassatie

2 Aan de beoordeling van het tweede middel voorafgaande beschouwing
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

maximum."

Deze bepalingen vormen tezamen het leerstuk van de samenloop waarbij het gaat om het
voorkomen van - kort gezegd - onevenredige aansprakelijkheid en bestraffing bij een gelijktijdige
berechting van verschillende, mogelijk sterk samenhangende strafbare feiten.

Art. 55, eerste lid, en art. 56 Sr komen in recente rechtspraak van de Hoge Raad zelden aan de
orde. Daarbij speelt een belangrijke rol dat hierop betrekking hebbende klachten doorgaans van
onvoldoende belang zijn om cassatie te rechtvaardigen omdat - kort gezegd - de opgelegde straf
ver onder het strafmaximum ligt dat zou gelden als met de steller van het middel van eendaadse
samenloop of voortgezette handeling zou worden uitgegaan.1

Het thema kan echter in feitelijke aanleg wel van belang zijn. Ook in het verband van de
bestuurlijke boete kan de eendaadse samenloop een rol spelen.2 Bovendien speelt het onderwerp
in de wetgeving soms een rol bij de vormgeving van delictsomschrijvingen, zoals hierna in 2.6
wordt geïllustreerd. Daarom is het van belang de eendaadse samenloop en de voortgezette
handeling te belichten in hun huidige betekenis met de daarbij voor de feitenrechter bestaande
ruimte tot toepassing van die leerstukken. Daartoe strekken de volgende opmerkingen. De zeer
beperkte toetsing in cassatie zal door dit arrest niet veranderen.

Op voorhand verdient opmerking dat samenloopvragen mede worden bepaald door de in het
concrete geval toepasselijke strafbepaling(en). Indien bijvoorbeeld een strafbepaling betrekking
heeft op een meervoud van voorwerpen3 of gedragingen4, heeft als uitgangspunt te gelden dat in
geval van bewezenverklaring van het - gelijktijdig en op dezelfde plaats - handelen in strijd met
die bepaling geen samenloopvraagstuk rijst omdat dan sprake is van een uit de
delictsomschrijving voortvloeiende enkelvoudige kwalificatie. Daar staat tegenover dat in het
bijzonder bij gevolgdelicten het uitgangspunt is dat elk gevolg - ook indien de verschillende
gevolgen uit hetzelfde feit of feitencomplex voortvloeien - een zelfstandige vervulling van de
delictsomschrijving oplevert en dat daarom in beginsel van eendaadse samenloop of van een
voortgezette handeling geen sprake is, zoals bij een verkeersongeval in de zin van art. 6
Wegenverkeerswet 1994 met meerdere slachtoffers.5

Daarnaast kan ook de wijze van tenlasteleggen van belang zijn voor de samenloop. Wanneer
meerdere feiten niet cumulatief, maar enkelvoudig zijn tenlastegelegd als één samenhangend
feitencomplex, bijvoorbeeld mishandeling door het toedienen van meerdere slagen aan hetzelfde
slachtoffer of diefstal met braak door het stelen van meerdere voorwerpen bij een inbraak, rijst in
beginsel geen vraag van samenloop omdat enkelvoudige kwalificatie al uit de tenlastelegging
voortvloeit. Anderzijds behoeft een cumulatieve tenlastelegging de rechter niet af te houden van
toepassing van de regels over eendaadse samenloop en voortgezette handeling.

De hierboven onder 2.1 weergegeven samenloopbepalingen zijn sinds de invoering van het
Wetboek van Strafrecht in 1886 in essentie niet gewijzigd. De indertijd gegeven toelichting bij de
bepalingen is summier, maar geeft voor de eendaadse samenloop en de voortgezette handeling
uitdrukking aan de gedachte dat iemand niet twee keer kan worden bestraft voor wat in wezen
één strafrechtelijk relevant verwijt oplevert.

In recente wetten speelt de samenloopregeling soms een rol bij de vormgeving van de wettelijke
regeling, in het bijzonder naar aanleiding van discussies over mogelijk dubbele bestraffing voor in
wezen hetzelfde strafrechtelijk relevante verwijt, in welk verband dan wordt aangevoerd dat de
samenloopregeling daartegen een adequate bescherming biedt en ook moet bieden. Een viertal
voorbeelden kan die beoogde rol verduidelijken.

(i) De onlangs ingevoerde strafbaarstelling van "eenvoudig witwassen"6 richt zich specifiek op de
situatie van het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is
uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf. Denkbaar is dat de tenlastelegging cumulatief
zowel eenvoudig witwassen als het grondmisdrijf omvat. In verband hiermee is in de memorie van
toelichting onder het kopje "geen automatische dubbele bestraffing" het volgende opgemerkt:
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"Benadrukt dient te worden dat het bestaansrecht van de voorgestelde nieuwe
strafbaarstellingen vooral ligt in het voorkomen van straffeloosheid op het moment dat
veroordeling voor het grondmisdrijf niet mogelijk is of niet is aangewezen. Dit neemt niet weg dat
de vervolging ter zake van de nieuwe misdrijven mogelijk blijft tezamen met vervolging ter zake
van het grondmisdrijf. Het feit dat bij een dergelijke gezamenlijke tenlastelegging het
strafrechtelijk verwijt ter zake van het witwasmisdrijf sterk in het verlengde ligt van het
oorspronkelijke grondmisdrijf kan de rechter ertoe brengen in dat geval aan te nemen dat sprake
is van een voortgezette handeling (artikel 56 Sr). (...) Mocht de rechter evenwel bij gezamenlijke
tenlastelegging aannemen dat sprake is van meerdaadse samenloop, dan ligt het in de rede -
wederom tegen de achtergrond van de nauwe verbondenheid tussen beide feiten - dat bij het
bepalen van de straf de bewezenverklaring van de witwashandeling niet van invloed zal zijn op de
hoogte van de op te leggen vrijheidsstraf. In lijn met deze uitgangspunten zal ook het
strafvorderingsbeleid van het openbaar ministerie worden vormgegeven en openbaar gemaakt."7

(ii) Al eerder was bij de totstandkoming van de witwaswetgeving in 2001 het belang van de
samenloopregeling benadrukt in de nota naar aanleiding van het verslag:

"De aan het woord zijnde leden van de VVD-fractie vragen of zij uit de separate strafbaarstelling
van het witwassen mogen afleiden dat naast de veroordeling voor bijvoorbeeld diefstal ook een
veroordeling kan volgen voor witwassen? Zij noemen het voorbeeld van de fietsendief die wegrijdt
op de zojuist door hem gestolen fiets en zich aldus waarschijnlijk schuldig maakt aan het «gebruik
maken» - in de zin van het nieuwe artikel 420bis, eerste lid, onder b, Sr - van een voorwerp
waarvan hij weet dat het afkomstig is uit enig misdrijf. (...) Dergelijke situaties leiden - mits de
verschillende strafbare feiten in een en dezelfde vervolging worden telastegelegd - niet tot een
verboden geval van dubbele bestraffing, zoals de aan het woord zijnde leden kennelijk vrezen. De
zogenaamde samenloopbepalingen van de artikelen 55 e.v. Sr stellen immers grenzen aan de
cumulatie van de op de verschillende feiten gestelde maximumstraffen."8

(iii) Bij de invoering van de strafbare voorbereiding in art. 46 Sr in 1994 werd in de memorie van
toelichting onder het kopje "de samenloop" het volgende opgemerkt:

"Het voorstel vermindert het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld bij
voorbereiding tot de helft. Vergeleken met de strafbare poging, waar een vermindering met een
derde is voorzien (...), is de wettelijke strafreductie dus aanzienlijk. De primaire rechtsgrond van
deze vermindering is dat de schok voor de rechtsorde die van een voorbereidingshandeling
uitgaat vergelijkenderwijs geringer is dan die welke teweeggebracht wordt door het misdrijf zelf of
strafbare poging daartoe. De strafvermindering is echter ook noodzakelijk om problemen op het
niveau van de eendaadse samenloop te voorkomen. Immers, degeen die een poging begaat of
het misdrijf voltooit zal in de meeste gevallen ook voorbereidingsdaden in de zin van het
voorgestelde artikel 46 hebben verricht. Zal de dader dan cumulatief strafbaar zijn: strafbaar voor
de voorbereiding en al of niet geschorste uitvoering? Het feitelijk geheel valt immers in deze
gevallen te rubriceren onder meer dan een delictsomschrijving. Nu evenwel de zwaarte van de
wettelijke hoofdstraf voor voorbereiding steeds beduidend zal verschillen van die voor de poging
voorzien, leidt toepassing van de in artikel 55, eerste lid, Sr neergelegde regel altijd tot uitsluiting
van de aansprakelijkheid voor strafbare voorbereiding."9

(iv) Aangenomen moet worden dat naar de kern genomen hetzelfde geldt voor de
voorbereidingshandelingen als bedoeld in art. 10a Opiumwet. In de memorie van toelichting is
omtrent de verhouding van art. 10a Opiumwet tot de corresponderende voltooide delicten of de
pogingen daartoe opgemerkt:

"In de voorgestelde strafbepaling is de strafbaarheid echter ook aanwezig als het misdrijf,
omschreven in artikel 10, derde lid of vierde lid, van de Opiumwet of de strafbare poging daartoe
wel is gevolgd. Weliswaar zal, indien het misdrijf is voltooid, of althans het pogingsstadium werd
bereikt, aan een vervolging ter zake van voorbereidings- of bevorderingshandelingen niet altijd in
die mate behoefte bestaan als in het geval dat die laatst bedoelde handelingen niet het beoogde
resultaat hebben gehad, maar, mede in verband met eventuele bewijsmoeilijkheden, is het
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2.8.

wenselijk dat een mogelijke strafvervolging ter zake van de gepleegde voorbereidings- of
bevorderingshandelingen niet bij voorbaat is uitgesloten. Wel zal dan uiteraard rekening moeten
worden gehouden met het bepaalde in de artikelen 55 e.v. en 68 W.v.Sr."10

Ook al verschillen de hierboven weergegeven passages bij de onderscheidene wetsontwerpen op
onderdelen van elkaar, onmiskenbaar is dat de samenloopbepalingen een wezenlijke functie
vervullen bij het voorkomen van onevenredige aansprakelijkheid en bestraffing in geval van
gelijktijdige berechting van sterk samenhangende strafbare feiten. Daarbij wordt onder meer de
gedachte tot uitdrukking gebracht dat feiten zo sterk met elkaar in verband kunnen staan dat het
ene feit als het ware in het andere opgaat (eendaadse samenloop) dan wel dat de feitelijke en
chronologische samenhang zo sterk is dat de voortgezette handeling een functie vervult. Het
effect van beide regelingen is identiek doordat in beide regelingen slechts één strafbepaling wordt
toegepast - en wel die met het zwaarste strafmaximum.

In de rechtspraak van de Hoge Raad over eendaadse samenloop is gaandeweg sterk het accent
komen te liggen op de strekking van de aan de orde zijnde strafbepalingen. Indien die strekking
uiteenloopt, is geen sprake van "één feit" in de zin van art. 55, eerste lid, Sr. Deze sterk juridisch
getinte toetsing met een nadruk op de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de
onderscheidene delictsomschrijvingen strekken, leidt tot een beperkt bereik van de regeling van
de eendaadse samenloop.

Uit die rechtspraak moet echter niet worden afgeleid dat eenzelfde strekking een noodzakelijke
voorwaarde is voor het aannemen van eendaadse samenloop, zoals blijkt uit de recente
jurisprudentie over het witwassen en de heling van dezelfde voorwerpen.11 Dat de
strafbaarstelling van witwassen in sterkere mate dan bij heling het geval is, strekt ter
bescherming van de integriteit van het financiële en economische verkeer, staat aan het
aannemen van eendaadse samenloop niet in de weg indien het gaat om - naar de kern genomen -
hetzelfde feitencomplex.

Evenmin is uitgesloten dat sprake is van een voortgezette handeling in de zin van art. 56, eerste
lid, Sr van heling en witwassen indien aan de gedragingen van de verdachte met betrekking tot
hetzelfde voorwerp één ongeoorloofd wilsbesluit ten grondslag ligt. Dat sluit aan bij eerdere
rechtspraak over de voortgezette handeling waarin - in overeenstemming met de
wetsgeschiedenis - centraal staan de met elkaar samenhangende eisen dat de verschillende
strafbare feiten gelijksoortig zijn, en dat zij, chronologisch gezien, een nauw verband hebben, met
één ongeoorloofd wilsbesluit als grondslag.12

Uit hetgeen hiervoor onder 2.6 is overwogen blijkt dat ook de wetgever zich ervan bewust is dat
recente wetgeving aanleiding geeft tot zorg over dubbele bestraffing en dat tegen die zorg wordt
ingebracht dat de samenloopregeling waarborgen en oplossingen biedt. Dat betekent dat de
samenloopregeling - en dan meer in het bijzonder de eendaadse samenloop en de voortgezette
handeling - daarvoor ook daadwerkelijk voldoende ruimte moet bieden.

Daarom moet worden benadrukt dat naar huidig inzicht een enigszins uiteenlopen van de
strekking van de desbetreffende strafbepalingen niet in de weg staat aan het aannemen van
eendaadse samenloop indien het in essentie om hetzelfde feitencomplex gaat. Een dergelijk
uiteenlopen is evenmin een blokkade voor het aannemen van een voortgezette handeling.

In het bijzonder verdient dus aandacht dat de rechter ruimte heeft voor het aannemen van
eendaadse samenloop of een voortgezette handeling, ook indien de bewezenverklaring valt onder
meerdere strafbepalingen met een enigszins uiteenlopende strekking.

Vervolgens komt het voor de eendaadse samenloop vooral aan op de vraag of de
bewezenverklaarde gedragingen in die mate een samenhangend, zich min of meer op dezelfde tijd
en plaats afspelend feitencomplex opleveren dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt
wordt gemaakt. Voor de voortgezette handeling komt het erop aan of de verschillende
bewezenverklaarde, elkaar in de tijd opvolgende gedragingen (ook met betrekking tot het
"wilsbesluit") zo nauw met elkaar samenhangen dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt
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2.10.

3.2.1.

3.2.2.

3.1.

wordt gemaakt.

Het voorgaande brengt mee dat het toepassingsbereik van deze regelingen ruimer is dan wellicht
kon worden afgeleid uit eerdere rechtspraak waarin vooral de verschillen in de strekking van de
betrokken strafbepalingen centraal stonden.

De hierboven aangeduide ruimte voor eendaadse samenloop en voortgezette handeling vindt
mede steun in het vooral met art. 55, eerste lid, Sr verwante art. 68 Sr dat ook dubbele bestraffing
wil voorkomen. Ook in dat verband is immers bij de beantwoording van de vraag of sprake is van
"hetzelfde feit" - naast de aan de orde zijnde gedraging van de verdachte - de juridische aard van
de aan de orde zijnde feiten relevant, waarbij geen identieke strekking van de desbetreffende
strafbepalingen is vereist, maar waarbij vooral van belang is of hun strekking niet wezenlijk
uiteenloopt.13

Het hiervoor onder 2.8 weergegeven toetsingskader voor "één feit" als bedoeld in art. 55, eerste
lid, Sr kan echter niet worden gelijkgeschakeld met het toetsingskader voor "hetzelfde feit" in de
zin van art. 68 Sr. Bij art. 68 Sr staat de vervolgbaarheid voorop, in die zin dat de verdachte niet
opnieuw in rechte mag worden betrokken na een eerdere onherroepelijke rechterlijke
einduitspraak over hetzelfde feit, en dat de tenlastelegging niet op de voet van art. 313 Sv aldus
kan worden gewijzigd dat de verdachte alsnog wordt vervolgd voor een ander feit dan hem is
tenlastegelegd. Bovendien wordt het ne bis in idem-beginsel dat aan art. 68 Sr ten grondslag ligt -
anders dan de samenloop - mede bepaald door Europese regelgeving en rechtspraak.

Wat betreft de kwalificatie van het bewezenverklaarde in geval van eendaadse samenloop heeft
de Hoge Raad al eerder geoordeeld dat het in beginsel aan de feitenrechter is om de vraag te
beantwoorden of hij in geval van eendaadse samenloop het bewezenverklaarde enkelvoudig
kwalificeert (onder de zwaarste strafbepaling) dan wel of hij meervoudig kwalificeert en
vervolgens de zwaarste strafbepaling toepast bij de straftoemeting.14 Denkbaar is dat de
feitenrechter, teneinde onevenredige aansprakelijkheid te voorkomen, een enkelvoudige
kwalificatie aangewezen acht. Bij een voortgezette handeling ligt dat echter niet in de rede.

Het middel klaagt dat het Hof met betrekking tot het onder 1 en 2 bewezenverklaarde ten
onrechte art. 57 Sr en niet art. 55 althans art. 56 Sr heeft toegepast.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"1. hij op 28 augustus 2014 te Posterholt met het oogmerk van wederrechtelijke toe-
eigening in/uit een woning, gelegen aan de [a-straat 1] , heeft weggenomen een autosleutel
en autopapieren en horloges en portemonnees en een hoeveelheid geld en een hoeveelheid
sieraden en een hoeveelheid tafelzilver en 2 spaarpotten met inhoud en een sporttas en
een trouwboekje en meerdere kisten, toebehorende aan [betrokkene 1] , waarbij verdachte
zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak.

2. hij op 28 augustus 2014 te Posterholt, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-
eigening heeft weggenomen een personenauto (merk BMW), toebehorende aan [betrokkene
1] , waarbij verdachte het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel
van een valse sleutel."

Deze bewezenverklaring steunt op onder meer het volgende bewijsmiddel:

"Op donderdag 28 augustus 2014 omstreeks 15.15 uur, ben ik samen met mijn vrouw een
rondje gaan lopen. Mijn vrouw sloot de woning, gelegen aan de [a-straat 1] te Posterholt,
geheel af en wij lieten de woning geheel intact en onbeschadigd achter. Op donderdag 28

3 Beoordeling van het tweede middel
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augustus 2014 omstreeks 15.45 uur kwamen wij terug bij de woning en zagen wij dat mijn
personenauto, een groene BMW 3 serie voorzien van het Nederlandse kenteken [AA-00-BB] ,
weg was. De BMW stond voor de garage op de oprit. De BMW was afgesloten. Via de
afgesloten poort zijn wij de tuin ingegaan en zagen wij dat het raam van de woonkamer was
ingegooid met een steen. Wij zagen dat in de woonkamer en de keuken diverse kasten en
lades waren geopend en dat er goederen buiten de kasten en lades lagen. Uit een schaaltje
in de woonkamer zijn alle autopapieren en de reservesleutel van de BMW weggenomen.
Tevens zijn er horloges, portemonnees, geld, sieraden, tafelzilver, twee spaarpotten met
inhoud, een sporttas, een trouwboekje en meerdere kistjes gestolen. De gestolen goederen
lagen voornamelijk in de woonkamer (begane grond) en op de slaapkamer (eerste
verdieping). Een geldkist met inhoud en een volle spaarpot lagen in de kleerkast van de
slaapkamer. Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het
feit."

Het Hof heeft het onder 1 bewezenverklaarde gekwalificeerd als "diefstal, waarbij de
schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van
braak" en het onder 2 bewezenverklaarde als "diefstal, waarbij de schuldige het weg te
nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels".

Het Hof heeft als toepasselijk wettelijk voorschrift onder andere art. 57 Sr vermeld.

Het - uit de toepassing van art. 57 Sr blijkende - oordeel van het Hof dat met betrekking tot het
onder 1 en 2 bewezenverklaarde sprake is van meerdaadse samenloop getuigt niet van een
onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, ook niet wanneer wordt gelet op hetgeen onder
2.8 is overwogen. Daarbij neemt de Hoge Raad in aanmerking dat het Hof kennelijk en niet
onbegrijpelijk in zijn overwegingen heeft betrokken dat de onder 1 en 2 bewezenverklaarde
gedragingen verschillen wat betreft tijd en plaats, dat bij de onder 1 bewezenverklaarde inbraak
meer goederen dan alleen de autosleutel zijn weggenomen en dat blijkens het proces-verbaal van
de terechtzitting in hoger beroep en de daaraan gehechte pleitnotities ter zake geen verweer is
gevoerd.

Het middel faalt.

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere
motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de
Hullu, V. van den Brink, E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend
griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 juni 2017.

4 Beoordeling van het eerste middel
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Diefstal met braak en diefstal (art. 310 en 311.1.5 Sr). Eendaadse samenloop (art.
55.1 Sr) en voortgezette handeling (art. 56.1 Sr). De HR wijdt algemene
beschouwing aan eendaadse samenloop en voortgezette handeling vanwege het
belang van deze regelingen in feitelijke aanleg. De zeer beperkte toetsing in cassatie
zal niet veranderen. De HR benadrukt dat een enigszins uiteenlopen van de
strekking van de desbetreffende strafbepalingen niet in de weg staat aan het
aannemen van eendaadse samenloop of een voortgezette handeling. Voor
eendaadse samenloop komt het vooral aan op de vraag of de bewezenverklaarde
gedragingen in die mate een samenhangend, zich min of meer op dezelfde tijd en
plaats afspelend feitencomplex opleveren dat de verdachte daarvan (in wezen) één
verwijt wordt gemaakt. Voor de voortgezette handeling komt het erop aan of de
verschillende bewezenverklaarde, elkaar in tijd opvolgende gedragingen (ook met
betrekking tot het “wilsbesluit”) zo nauw met elkaar samenhangen dat de verdachte
daarvan (in wezen) één verwijt wordt gemaakt. Het voorgaande brengt mee dat het
toepassingsbereik van de regelingen ruimer is dan wellicht uit eerdere rechtspraak
kon worden afgeleid. Het toetsingskader voor “één feit” a.b.i. art. 55.1 Sr kan
echter niet gelijkgeschakeld worden met het toetsingskader voor “hetzelfde feit”
a.b.i. art. 68 Sr. Denkbaar is dat de feitenrechter in geval van eendaadse
samenloop, teneinde onevenredige aansprakelijkheid te voorkomen, enkelvoudige
kwalificatie aangewezen acht. ’s Hofs oordeel dat m.b.t. het onder 1 en 2
bewezenverklaarde sprake is van meerdaadse samenloop getuigt niet van een
onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Daarbij neemt de HR in
aanmerking dat het Hof kennelijk en niet onbegrijpelijk in zijn overwegingen heeft
betrokken dat de onder 1 en 2 bewezenverklaarde gedragingen verschillen wat
betreft tijd en plaats, dat bij de onder 1 bewezenverklaarde inbraak meer goederen
dan alleen de autosleutel zijn weggenomen en dat ter zake geen verweer is
gevoerd.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JOR 2017/237 met annotatie van mr. M. Altena 
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Zitting: 10 januari 2017 Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  Bij arrest van 7 september 2015 heeft het gerechtshof 's-Hertogenbosch de verdachte wegens 1.
“diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door
middel van braak” en 2. “diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik
heeft gebracht door middel van valse sleutels” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur
van acht maanden, met aftrek als bedoeld in art. 27 Sr. Voorts heeft het hof de vordering tot
herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling van 14 oktober 2014 toegewezen, gelast dat
de verdachte alsnog het door hem niet ondergane deel van de vrijheidsstraf dient te ondergaan en
dit deel vastgesteld op 730 dagen.

2.  Namens de verdachte heeft mr. R.J. Baumgardt, advocaat te Spijkenisse, twee middelen van
cassatie voorgesteld.

3.  Het eerste middel behelst de klacht dat het hof de bewezenverklaringen onvoldoende met redenen
heeft omkleed, omdat het hof ten onrechte in zijn overwegingen heeft betrokken dat de verklaring
van de als getuige gehoorde [getuige] geenszins uitsluit dat de verdachte zich aan de inbraak
schuldig heeft gemaakt.

4.  Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezen verklaard dat:

“1.

hij op 28 augustus 2014 te Posterholt met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een
woning, gelegen aan de [a-straat 1], heeft weggenomen een autosleutel en autopapieren en
horloges en portemonnees en een hoeveelheid geld en een hoeveelheid sieraden en een hoeveelheid
tafelzilver en 2 spaarpotten met inhoud en een sporttas en een trouwboekje en meerdere kisten,
toebehorende aan [betrokkene 1], waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft
verschaft door middel van braak;

2.

hij op 28 augustus 2014 te Posterholt, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft
weggenomen een personenauto (merk BMW), toebehorende aan [betrokkene 1], waarbij verdachte
het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel.”

5. Uit het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep blijkt dat de getuige
[getuige] onder meer het volgende heeft verklaard:

“Op vragen van de raadsman antwoord ik als volgt. Ik ken verdachte nu anderhalf jaar. Ik ken hem via
het werk bij autobedrijf [A]. Ik werk daar sinds februari 2013. Ik meen dat verdachte sinds het
voorjaar van 2014 bij het bedrijf werkt. Hij werkt daar via de reclassering. Verdachte werkt vier dagen
per week bij ons. Dat zijn vaste dagen: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Hij werkt van
10:00 uur tot 15:15 uur, soms wat langer. In de tijd dat dit speelde, augustus 2014, was ik op die
dagen ook altijd op het bedrijf. Ik werkte destijds vijf dagen per week. Mijn functie bestaat uit het
verkopen van auto’s en bijkomende werkzaamheden. Ook het aansturen van verdachte valt
daaronder. Het is niet mogelijk dat iemand bij ons zomaar twee uur weg is. Vanaf mijn werkplek, heb ik
goed zicht op het hele terrein. De reclassering heeft ons geïnstrueerd dat er goed moet worden gelet
op de personen die via hen bij ons werken.

Op vragen van de voorzitter antwoord ik als volgt. De eigenaar van het bedrijf is het eerste
aanspreekpunt van de reclassering, maar als hij er niet is, ben ik dat. In het jaar 2014 heb ik de hele
zomer doorgewerkt en ben ik in oktober met vakantie gegaan. Verdachte staat bij ons bekend als een
zeer betrouwbare werknemer. Hij doet wat hem wordt gevraagd. Hij komt altijd opdagen. Als iemand
niet komt, moeten we dat aan de reclassering melden. Hij heeft wel eens vrij genomen, bijvoorbeeld
om naar de reclassering te gaan. Nu ik er verder over nadenk heeft hij, voor zover ik weet, nooit vrij
genomen. Ik ben zelf in die tijd nooit ziek thuis gebleven.
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Op vragen van de advocaat-generaal antwoord ik als volgt. Voorafgaande aan deze terechtzitting heb
ik met verdachte gesproken. Ik heb ook overleg gehad met [betrokkene 2] over wie van ons hier
naartoe zou gaan. Ons bedrijf heeft niet geadministreerd wanneer verdachte er wel was en wanneer
niet.”

6. Het hof heeft in zijn arrest ten aanzien van deze getuigenverklaring het volgende overwogen:

“Het hof overweegt in dit verband nog dat ook de verklaring van de door de verdediging ter
terechtzitting in hoger beroep meegebrachte en ter terechtzitting als getuige gehoorde [getuige], die
heeft verklaard over onder meer de werktijden van verdachte in de tijd dat de inbraak werd gepleegd,
geenszins uitsluit dat verdachte zich aan die inbraak heeft schuldig gemaakt. De getuige heeft niet
met zekerheid kunnen zeggen of verdachte op 28 augustus 2014 wel of niet op het bedrijf aanwezig
is geweest dan wel tot hoe laat hij daar is geweest. Niet is gebleken van een administratie
aangaande verdachtes aan- of afwezigheid op het bedrijf. Bovendien heeft de getuige (in eerste
instantie) verklaard dat de verdachte bij zijn weten in die periode wel eens vrij heeft genomen of
eerder weg is gegaan.”

7. De overwegingen van het hof begrijp ik aldus, dat het hof heeft geconstateerd dat de getuige niet
concreet heeft verklaard over de aan- of afwezigheid van de verdachte op het bedrijf op de dag van
de ten laste gelegde feiten. Het hof heeft bovendien kennelijk geloof gehecht aan de verklaring van
de getuige, voor zover inhoudende dat de verdachte wel eens vrij heeft genomen en niet aan de
nadere mededeling van de getuige dat de verdachte, voor zover hij weet, nooit vrij heeft genomen.
Op basis hiervan heeft het hof kunnen vaststellen dat de getuige niet met zekerheid heeft kunnen
zeggen of de verdachte op de dag van de ten laste gelegde feiten op het werk aanwezig was.

8. Het middel faalt.

9. Het tweede middel behelst de klacht dat het hof ten onrechte op de bewezen verklaarde feiten niet
art. 55, eerste lid, Sr dan wel art. 56, eerste lid, Sr heeft toegepast.

10. Onder 4 zijn de bewezenverklaringen van het onder 1 en 2 ten laste gelegde weergegeven. Het
hof heeft het bewezen verklaarde gekwalificeerd als 1. “diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang
tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak” en 2. “diefstal, waarbij de
schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels”. In
het arrest van het hof ligt besloten dat het ter zake van het bewezen verklaarde heeft aangenomen
dat sprake is van meerdaadse samenloop. Het hof heeft in lijn daarmee art. 57 Sr vermeld als wettelijk
voorschrift waarop de straf mede is gegrond.

11. Ter motivering van de straf heeft het hof de volgende overwegingen in het vonnis van de
rechtbank tot de zijne gemaakt:

“De rechtbank is van oordeel dat de bewezenverklaarde feiten en de ernst daarvan, in combinatie met
het uitgebreide strafblad van verdachte, zonder meer een aanzienlijke onvoorwaardelijke
gevangenisstraf rechtvaardigen. Bij het bepalen van de strafmaat heeft de rechtbank de
oriëntatiepunten van het LOVS tot uitgangspunt genomen. Op basis hiervan geldt voor een
woninginbraak in geval van recidive - de categorie waartoe verdachte gerekend kan worden - een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden. Voor diefstal van een auto geldt een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. De rechtbank heeft geen enkele reden om van
genoemde uitgangspunten af te wijken.

In het reclasseringsrapport en het feit dat de voorwaardelijke invrijheidstelling van verdachte zal
worden herroepen (...) ziet de rechtbank ook geen aanleiding om een deel van de op te leggen
gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen.

Alles afwegende acht de rechtbank het passend om aan verdachte op te leggen een gevangenisstraf
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van 8 maanden, met aftrek van het voorarrest.”

12. De steller van het middel betoogt in de eerste plaats dat het bij een woninginbraak wegnemen
van een aantal voorwerpen, waaronder een sleutel, en het vervolgens, direct daarna verlaten van de
plaats van de inbraak door middel van het meenemen van een auto met behulp van de bij de
woninginbraak ontvreemde sleutel als één feit in de zin van art. 55 Sr moet worden beschouwd. Voor
het geval de bewezen verklaarde feiten niet als een geval van eendaadse samenloop moeten worden
aangemerkt, is de verdachte van mening dat het hof ten onrechte geen toepassing heeft gegeven
aan art. 56 Sr, omdat de feiten in zodanig verband tot elkaar staan dat zij moeten worden beschouwd
als een voortgezette handeling.

13. Het in het middel aangevoerde geeft mij aanleiding langer stil te staan bij de leerstukken
eendaadse samenloop en voortgezette handeling. Deze leerstukken zijn in de recente rechtspraak
van de Hoge Raad niet uitvoerig aan bod gekomen. Eén van de oorzaken daarvan is de ontwikkeling
van de jurisprudentie onder invloed van art. 80a RO. De enkele omstandigheid dat het hof ten
onrechte toepassing heeft gegeven aan art. 57 Sr (meerdaadse samenloop) in plaats van aan art. 55
Sr (eendaadse samenloop) of art. 56 Sr (voortgezette handeling) brengt niet mee dat de verdachte
een voldoende rechtens te respecteren belang heeft bij zijn cassatieberoep en bij vernietiging van de
bestreden uitspraak. In veel gevallen heeft het hof immers een aanzienlijk lagere straf opgelegd dan
het strafmaximum dat van toepassing zou zijn in geval het hof wel zou zijn uitgegaan van eendaadse
samenloop dan wel voortgezette handeling. In een dergelijk geval is het belang van de verdachte bij
het cassatieberoep niet evident. Indien in de cassatieschriftuur evenmin een genoegzame toelichting
ten aanzien van het belang bij het cassatieberoep is opgenomen, is sprake van een geval dat de
Hoge Raad schaart onder de zaken waarin toepassing wordt gegeven aan art. 80a RO vanwege
klaarblijkelijk onvoldoende belang.1

14. Het aantal recente zaken waarin de Hoge Raad zich inhoudelijk uitlaat over de toepassing van
eendaadse samenloop en voortgezette handeling ten opzichte van meerdaadse samenloop is
schaars. Zoals in het vervolg van deze conclusie nog aan de orde komt, wijkt de feitenrechtspraak
soms af van de lijn in de rechtspraak van de Hoge Raad. Ook in de bestuursrechtspraak komen
vraagstukken van samenloop aan de orde. In het licht van het voorafgaande, bestaat naar mijn
mening behoefte aan een richtinggevend arrest van de Hoge Raad op dit terrein. Om die reden zal ik
in deze conclusie zaaksoverstijgende beschouwingen wijden aan de leerstukken van eendaadse
samenloop en voortgezette handeling.2

Eendaadse samenloop

15. Art. 55, eerste lid, Sr luidt als volgt:

“Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één van die bepalingen toegepast, bij
verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.”

16. Wanneer één feit onder meer dan één strafbepaling is te rubriceren, wordt slechts één
strafbepaling toegepast. In een dergelijk geval is sprake van eendaadse samenloop (concursus
idealis). Minister Modderman maakte onderscheid tussen dit geval en het geval waarin meer feiten
onder meer dan één strafbepaling vallen of meer dan één vergrijp van gelijke aard opleveren
(meerdaadse samenloop of concursus realis).3 Aldus komt het bij de vraag of eendaadse samenloop
kan worden aangenomen aan op de vraag of sprake is van één feit in de zin van art. 55, eerste lid, Sr.
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat art. 55, eerste lid, Sr voortkomt uit de wens dubbele bestraffing
voor hetzelfde feit te voorkomen. In de memorie van toelichting werd in deze zin opgemerkt:
“Niemand kan voor hetzelfde feit meer dan eens gestraft worden”.4 Uit deze opmerking blijkt het
verband met het verbod op dubbele bestraffing bij niet-gelijktijdige vervolging: het Anrechnungsprinzip,
dat onderdeel uitmaakt van het ne bis in idem-beginsel.5

17. In de loop der jaren is het antwoord op de vraag wanneer sprake is van een feit in de zin van art.
55, eerste lid, Sr aan verandering onderhevig geweest. In de memorie van toelichting bij de

531



voorgestelde bepaling gaf minister Modderman aan dat sprake was van een feit in de zin van art. 55,
eerste lid, Sr:

“(…) wanneer hetzelfde feit meer dan één zelfstandig vergrijp oplevert, wanneer een strafbaar feit
door de omstandigheden, waaronder het gepleegd wordt of waarvan het vergezeld gaat, in een
bepaald geval tevens een ander strafbaar feit oplevert. Zoo is verkrachting, in het openbaar
gepleegd, altijd tevens eene openbare schennis der eerbaarheid; zoo moge het eerstegemeld misdrijf
zeer goed denkbaar zijn zonder mishandeling, dit belet niet dat in concreto het feit der verkrachting
tevens zal kunnen vallen in de strafbepaling der mishandeling.”6

18. In de wetsgeschiedenis werd aldus bij de invulling van het feitsbegrip de nadruk gelegd op de
gedraging, de fysieke eenheid: eendaadse samenloop was aanwezig “wanneer men met het
ligchamelijk oog eene éénheid ziet en met het oog des geestes eene pluraliteit”.7 Als dezelfde
gedraging onder meer dan één strafbepaling was te rangschikken, was art. 55, eerste lid, Sr van
toepassing.

19. De vroege rechtspraak over het feitsbegrip in art. 55, eerste lid, Sr sluit in verschillende opzichten
aan bij de wetsgeschiedenis. In de eerste plaats wordt bij de invulling van het feitsbegrip de nadruk
gelegd op de fysieke eenheid, te weten de eenheid van tijd, plaats en handeling.8 In de tweede
plaats komt het in de wetsgeschiedenis onderstreepte verband tussen het ne bis in idem-beginsel en
eendaadse samenloop tot uitdrukking doordat voor beide leerstukken eenzelfde feitsbegrip wordt
gehanteerd.

20. In beide opzichten is de latere rechtspraak echter een andere koers gaan varen. De Hullu merkt
op dat de invulling van het feitsbegrip aan de hand van de waarneembare gedraging ertoe leidde dat
onredelijk vaak eendaadse samenloop werd aangenomen.9 In het bekende Oude Kijk in het Jatstraat-
arrest uit 1932 neemt de Hoge Raad afstand van een louter fysieke invulling van het begrip ‘feit’ als
bedoeld in art. 55, eerste lid, Sr. Het ging in de zaak die leidde tot dit arrest om een automobilist die
werd vervolgd wegens rijden zonder licht en rijden onder invloed van alcohol. Hoewel beide feiten zich
gelijktijdig en op dezelfde plaats (kunnen) voordoen, achtte de Hoge Raad zulks niet doorslaggevend
voor de vraag of sprake was van hetzelfde feit. Daartoe overwoog hij:

“dat deze twee feiten geheel los van elkander kunnen worden gedacht en elk feit op zichzelf een
zelfstandige overtreding van verschillend karakter oplevert, zoodat, al kunnen zij zich, gedurende een
zeker tijdsverloop, zeer gemakkelijk ten aanzien van eenzelfden dader gelijktijdig voordoen, die
gelijktijdigheid niet iets wezenlijks is, het eene feit niet als 't ware in het andere opgaat en het eene
feit dan ook niet kan worden beschouwd als een omstandigheid, waaronder het andere feit zich
voordoet; dat bij een dergelijk complex van feiten het ook zeer goed mogelijk is, dat op een bepaald
oogenblik het eerste feit, onafhankelijk van het tweede en op een ander oogenblik het tweede feit
onafhankelijk van het eerste wordt geconstateerd.”10

21. Uit dit arrest wordt duidelijk dat de omstandigheid dat sprake is van een fysieke eenheid ten
aanzien van tijd en plaats nog niet meebrengt dat sprake is van hetzelfde feit als bedoeld in art. 55,
eerste lid, Sr. Het bewezen verklaarde wordt in dit verband bezien in zijn strafrechtelijk relevante
betekenis. Deze invulling van het feitsbegrip is in de literatuur wel de “aspectenleer” genoemd. De
rechtspraak over het feitsbegrip van art. 68 Sr volgde aanvankelijk deze koers.11

22. De aspectenleer betekende een scherpe koerswijziging. De reikwijdte van de eendaadse
samenloop werd daardoor sterk beperkt. Bij een uiteenlopende strekking van de verschillende
toepasselijke strafbepalingen is in die benadering geen sprake van eendaadse samenloop, ook al is er
sprake van eenheid van tijd, plaats en handeling.12 Daarmee is afstand genomen van de nadruk op de
fysieke eenheid die op grond van de wetsgeschiedenis als kenmerkend voor “een feit” in de zin van
art. 55, eerste lid, Sr werd gezien. De aandacht verschuift naar de strafrechtelijke betekenis van het
bewezen verklaarde. Die strafrechtelijke betekenis kan op verschillende manieren worden ingevuld.13
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Denkbaar is dat de nadruk wordt gelegd op het geschonden rechtsbelang of op de strekking van de
toepasselijke strafbepalingen. Pompe merkt echter terecht op dat het tot het uiterste doorvoeren van
de benadering waarin de strafrechtelijke betekenis leidend is voor het vaststellen of sprake is van één
feit ertoe zou leiden dat het begrip feit als bedoeld in art. 55, eerste lid, Sr wordt vereenzelvigd met
het begrip ‘strafbaar feit’.14 Daarmee zou de leer van de eendaadse samenloop haar betekenis
hebben verloren, omdat deze nu juist in het leven is geroepen voor gevallen waarin één feit meer dan
één strafbaar feit oplevert. Ook als de strekking bepalend wordt geacht, kan onderscheid worden
gemaakt naar gelang het gaat om een toetsing van de strekking van de strafbepaling dan wel om een
toetsing van de strekking van de gedraging als zodanig. In de eerste benadering staat de abstracte,
strafrechtelijke betekenis centraal, terwijl in de tweede concrete, feitelijke elementen verweven zijn.15

23. In het Oude Kijk in ’t Jatstraat-arrest gaf de Hoge Raad nog geen uitsluitsel over de precieze
invulling van de strafrechtelijke betekenis van het bewezen verklaarde. Uit latere rechtspraak volgt
dat in dit verband de strekkingen van de toepasselijke strafbepalingen doorslaggevend zijn. Indien de
strekkingen van de betrokken strafbepalingen uiteenlopen, is eendaadse samenloop in beginsel niet
aan de orde.16 Klachten in cassatie die ertoe strekken dat het hof ten onrechte art. 55, eerste lid, Sr
niet heeft toegepast, stranden veelal op een verschil in strekking tussen de diverse strafbepalingen.17

Ter illustratie valt te wijzen op een zaak waarin was bewezen verklaard: 1) door bedreiging met
geweld dwingen tot het afgeven van onder meer geld door het slachtoffer onder bedreiging met een
vuurwapen te dwingen met zijn auto naar Barendrecht en Rotterdam te rijden en dreigend toe te
voegen ‘portemonnee, rijden, pinnen’, en 2) wederrechtelijke vrijheidsberoving door het slachtoffer
onder bedreiging met een vuurwapen te dwingen met zijn auto naar Barendrecht en Rotterdam te
rijden. De Hoge Raad overwoog dat art. 55, eerste lid, Sr niet voor toepassing in aanmerking komt
omdat de artikelen 317 Sr (afpersing) en art. 282 Sr (opzettelijke vrijheidsberoving) een verschillende
strekking hebben.18Zelfs twee onderdelen van dezelfde strafbepaling kunnen strekken ter
bescherming van verschillende belangen. De verdachte die een theedoek in brand stak in een woning,
waardoor zowel gemeen gevaar voor goederen als levensgevaar voor een ander ontstond, maakte
zich schuldig aan twee verschillende strafbare feiten (strafbaar gesteld in art. 157, onder 1 en onder
2, Sr), in meerdaadse samenloop begaan.19 Eendaadse samenloop bestond evenmin tussen een
poging tot gekwalificeerde diefstal, waartoe de verdachte en zijn medeverdachten onder meer een
vuurwapen en munitie voorhanden hebben, en het medeplegen van het voorhanden hebben van
dezelfde voorwerpen in het kader van de voormalige Vuurwapenwet. De Hoge Raad oordeelde dat
niet alleen de strekkingen van de desbetreffende strafbepalingen verschilden, maar ook, althans voor
een deel, verschil bestond in plaats en derhalve van tijd tussen de bewezen verklaarde feiten.20

Vanwege het verschil in strekking kon evenmin eendaadse samenloop bestaan tussen de
voorbereiding van Opiumwetdelicten en deelneming aan een criminele organisatie.21 In een andere
zaak waarin het hof meerdaadse samenloop had aangenomen, overwoog de Hoge Raad dat de
strafbaarstellingen van openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) en deelneming aan een aanval (art. 306
Sr) van elkaar verschillen.22 Ook in een zaak waarin een valse bommelding (art. 142a, tweede lid, Sr)
was gedaan door misbruik te maken van het alarmnummer (art. 142, tweede lid, Sr), was sprake van
meerdaadse samenloop. De Hoge Raad oordeelde dat de strafbepalingen verschillende strekkingen
hebben.23

24. Eendaadse samenloop wordt wel aangenomen in gevallen waarin het bijvoorbeeld gaat om het
invoeren, vervoeren en aanwezig hebben van dezelfde hoeveelheid drugs24 of waarin met één
gedraging meer dan één zedendelict wordt begaan.25 Wanneer één gedraging meer objecten of
gevolgen heeft, doordat er bijvoorbeeld meer dan één slachtoffer is, is in het kader van een materieel,
door het gevolg bepaald delict sprake van meer normschendingen en moet meerdaadse samenloop
worden aangenomen.26 Niet de eenmalige handeling, maar de gevolgen worden toegerekend.27

25. Uit het voorafgaande moge duidelijk worden dat het bereik van eendaadse samenloop sterk is
teruggedrongen en dat de beoordeling of sprake is van één feit in hoge mate een juridische
beoordeling vergt. Die juridische beoordeling kent een zeker abstractieniveau: los van de concrete
feitelijke constellatie, wordt betekenis gehecht aan de strekking van de in het geding zijnde
strafbepalingen. Daarbij gaat het om een abstracte toetsing die de Hoge Raad zelf kan uitvoeren. Ook
daarmee wordt geïllustreerd hoe ver de uitleg van het feitsbegrip verwijderd is geraakt van de
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feitelijke invulling die daaraan in de wetsgeschiedenis is gegeven.

26. In de literatuur is kritiek geuit op de grote nadruk die de Hoge Raad in het kader van art. 55,
eerste lid, Sr legt op de strekkingen van de overtreden strafbepalingen. ’t Hart merkte in een noot op
dat het leerstuk eendaadse samenloop vrijwel geen betekenis meer heeft, waardoor een ongewenste
cumulatie aan strafrechtelijke aansprakelijkheden kan ontstaan.28 De Hullu vraagt zich af of met de
huidige invulling van het feitsbegrip nog voldoende recht wordt gedaan aan het feitelijke aspect van
eendaadse samenloop en of de bedoeling van de wetgever met de regeling – het voorkomen van
dubbele bestraffing wegens hetzelfde feit – met de huidige interpretatie van het feitsbegrip nog wel
voldoende uit de verf komt.29 Bepleit zou kunnen worden meer ruimte te laten voor een feitelijke
toetsing, zodat eendaadse samenloop ook kan worden aangenomen wanneer de strekkingen van
betrokken strafbepalingen enigszins uiteenlopen. Op die manier zou beter recht kunnen worden
gedaan aan het doel onbillijke zware bestraffing te voorkomen.30

27. Daarbij komt het volgende. Zoals opgemerkt, heeft het feitsbegrip in art. 55, eerste lid, Sr lange
tijd dezelfde inhoud gekend als dat in art. 68 Sr.31 De Hoge Raad heeft de band tussen beide
feitsbegrippen echter doorgesneden. In het zogenoemde Emmense bromfietser-arrest uit 1961 heeft
de Hoge Raad ten aanzien van art. 68 Sr de deur geopend voor een ruimer feitsbegrip, met meer
aandacht voor de feitelijke constellatie. Het ging in deze zaak om een verdachte die was veroordeeld
wegens openbare dronkenschap, waarna hij werd vervolgd wegens rijden onder invloed van alcohol.32

De strekking van beide strafbepalingen verschilt. De Hoge Raad oordeelde:

“dat, gelet op de verwantschap in de gedragingen die in beide bepalingen zijn strafbaar gesteld,
beide daarin strafbaar gestelde feiten kunnen worden begaan onder omstandigheden waaruit blijkt
van een zodanig verband met betrekking tot de gelijktijdigheid van de gedragingen en den
wezenlijken samenhang in het handelen en in den schuld van den dader, dat de strekking van art. 68
Sr medebrengt dat degene te wiens aanzien ter zake van overtreding van een der beide bepalingen
onherroepelijk is beslist als in dit artikel bedoeld, niet andermaal kan worden vervolgd ter zake van
overtreding van de andere bepaling.”

28. De rechtspraak inzake eendaadse samenloop heeft met deze nieuwe ontwikkeling geen gelijke
tred gehouden. Twee jaar later, in het arrest Joyriding II, bevestigde de Hoge Raad dat de
feitsbegrippen bij eendaadse samenloop en ne bis in idem niet langer hetzelfde waren en dat sprake
kon zijn van strijd met het ne bis in idem-beginsel ook al is geen sprake van één feit in de zin van art.
55, eerste lid, Sr. De Hoge Raad overwoog:

“dat er ook dan sprake kan zijn van hetzelfde feit in evenbedoelde zin, indien de feiten in den zin van
de artt. 57 jo. 62 Sr. als meerdere feiten zijn op te vatten, omdat dit laatste geval niet uitsluit dat de
feiten begaan zijn onder omstandigheden waaruit blijkt van een zodanig verband m.b.t. de
gelijktijdigheid van de gedragingen en den wezenlijken samenhang in het handelen en in de schuld
van den dader, dat de strekking der artt. 68 en 74 Sr. medebrengt, dat zij in den zin van beide
laatstgenoemde bepalingen als hetzelfde feit zijn aan te merken.”33

29. In februari 2011 heeft de Hoge Raad het toetsingskader voor de beoordeling of een tweede
vervolging in strijd is met het ne bis in idem-beginsel verduidelijkt.34 De Hoge Raad overwoog:

“2.9.1. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van "hetzelfde feit", dient de rechter in de situatie
waarop art. 68 Sr ziet de in beide tenlasteleggingen omschreven verwijten, en in de situatie waarop
art. 313 Sv ziet de in de tenlastelegging en de in de vordering tot wijziging van de tenlastelegging
omschreven verwijten te vergelijken.
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Bij die toetsing dienen de volgende gegevens als relevante vergelijkingsfactoren te worden
betrokken.

(A) De juridische aard van de feiten.

Indien de tenlastegelegde feiten niet onder dezelfde delictsomschrijving vallen, kan de mate van
verschil tussen de strafbare feiten van belang zijn, in het bijzonder wat betreft

(i) de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de onderscheidene delictsomschrijvingen strekken, en

(ii) de strafmaxima die op de onderscheiden feiten zijn gesteld, in welke strafmaxima onder meer tot
uitdrukking komt de aard van het verwijt en de kwalificatie als misdrijf dan wel overtreding.

(B) De gedraging van de verdachte.

Indien de tenlasteleggingen respectievelijk de tenlastelegging en de vordering tot wijziging daarvan
niet dezelfde gedraging beschrijven, kan de mate van verschil tussen de gedragingen van belang zijn,
zowel wat betreft de aard en de kennelijke strekking van de gedragingen als wat betreft de tijd
waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij zijn verricht.”

30. Een inhoudelijke verandering is met de verduidelijking in het overzichtsarrest niet beoogd. Ook
naar huidig recht heeft het feitsbegrip bij ne bis in idem een ruimere reikwijdte dan dat bij eendaadse
samenloop. Volgens de Hoge Raad komt art. 55, eerste lid, Sr niet voor toepassing in aanmerking als
de betrokken strafbepalingen een verschillende strekking hebben.35 In het kader van art. 68 Sr
bestaat daarentegen ruimte aan te nemen dat sprake is van één feit, ook al verschillen de strekkingen
van de in het geding zijnde strafbepalingen van elkaar. Bij deze conclusie passen twee
kanttekeningen.

31. In de eerste plaats komt ook in de recente rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien van art. 68
Sr groot gewicht toe aan de strekking van de toepasselijke strafbepalingen. Daarbij gaat het meer
specifiek om de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de verschillende delictsomschrijvingen
strekken. Borgers stelt in dit verband dat de Hoge Raad in de arresten die zijn gewezen na het
overzichtsarrest uit 2011 de juridische aard van de gedragingen sterk op de voorgrond plaatst.
Volgens hem is de juridische aard van de feiten de belangrijkste – zo niet de beslissende –
beoordelingsfactor.36 Uit het overzichtsarrest volgt wel dat bij de beoordeling van de juridische aard
van de feiten niet alleen de strekking van de toepasselijke strafbepalingen een rol speelt, maar dat
ook belang wordt gehecht aan de strafmaxima die op de onderscheiden feiten zijn gesteld, omdat
daarin volgens de Hoge Raad de aard van het verwijt tot uitdrukking komt, al zou in dit verband naar
mijn mening eerder kunnen worden gedacht aan de ernst van het verwijt. Ook de kwalificatie als
misdrijf dan wel overtreding is van belang. Een vergelijking van de feitelijke gedragingen lijkt eerst
aan de orde te komen als er geen grote verschillen bestaan tussen de met de strafbepalingen te
beschermen rechtsgoederen en de daarop gestelde strafmaxima. De Hoge Raad hanteert als
vuistregel dat een aanzienlijk verschil in de juridische aard van de feiten en / of in de gedragingen tot
de slotsom kan leiden dat geen sprake is van hetzelfde feit in de zin van art. 68 Sr. Als de strekkingen
van de strafbepalingen in het licht van de daarmee te beschermen rechtsgoederen en strafmaxima ver
uiteenlopen, komt de Hoge Raad niet toe aan een vergelijking van de ten laste gelegde
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gedragingen.37

32. Een tweede kanttekening betreft het volgende. In 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen
waarin iets meer ruimte lijkt te worden gecreëerd voor het aannemen van eendaadse samenloop in
gevallen waarin de strekkingen van de in het geding zijnde strafbepalingen enigszins uiteenlopen.38

Het ging in deze zaak om een verdachte die was veroordeeld wegens schuldheling en
schuldwitwassen. Dezelfde handelingen lagen aan de bewezenverklaringen ten grondslag. De Hoge
Raad haalt de wetsgeschiedenis over de strafbaarstelling van witwassen aan. Hieruit blijkt dat de
delictsomschrijvingen van heling en witwassen elkaar deels overlappen, zodat in bepaalde gevallen
zowel een helingbepaling als een witwasbepaling van toepassing kan zijn. De officier van justitie kan
in een dergelijk geval kiezen welk feit hij ten laste legt en of hij feiten alternatief ten laste legt. De
Hoge Raad voegt daaraan toe:

“4.3.3. Tegen deze achtergrond moet worden aangenomen dat niet is uitgesloten dat zich gevallen
kunnen voordoen waarin sprake is van eendaadse samenloop (art. 55, eerste lid, Sr) van heling en
witwassen van hetzelfde voorwerp. Dat de strafbaarstelling van witwassen in sterkere mate dan bij
de strafbaarstelling van heling het geval is strekt ter bescherming van de integriteit van het financiële
en economische verkeer, staat daaraan niet in de weg indien het gaat om een - naar de kern
genomen - identiek feitencomplex.

4.3.4. Afhankelijk van de omstandigheden is het voorts niet uitgesloten dat sprake is van een
voortgezette handeling (art. 56, eerste lid, Sr) van heling en witwassen indien aan de gedragingen
van de verdachte met betrekking tot hetzelfde voorwerp één ongeoorloofd wilsbesluit ten grondslag
ligt.

(…)

4.3.6. Gelet op het voorgaande en in aanmerking genomen dat uit de bewezenverklaringen en de
door het Hof gebezigde bewijsvoering volgt dat het bij de heling en het witwassen van de sieraden
afkomstig uit een op 25 oktober 2010 gepleegde overval gaat om een uit het oogpunt van tijd, plaats,
gedragingen en voorwerpen identiek feitencomplex, is niet zonder meer begrijpelijk dat het Hof dit
helen en witwassen als meerdaadse, en niet als eendaadse samenloop heeft aangemerkt. In zoverre
slagen de middelen.”

33. Uit dit arrest kan worden afgeleid dat het niet langer uitgesloten kan worden geacht dat
eendaadse samenloop wordt aangenomen in geval de strekkingen van de toepasselijke
strafbepalingen niet identiek zijn, mits aan die strafbare feiten hetzelfde feitencomplex ten grondslag
ligt. Daarmee lijkt de feitelijke constellatie een compenserende betekenis te kunnen hebben in
gevallen waarin de strekkingen van de strafbepalingen niet geheel overeenkomen. Een dergelijke
benadering doet denken aan de invulling van het feitsbegrip in het kader van art. 68 Sr. Vergaande
conclusies kunnen aan dit arrest evenwel niet worden verbonden. In de eerste plaats zijn de
overwegingen in het arrest toegesneden op de verhouding tussen heling en witwassen. Zij zijn niet in
algemene termen gegoten, zoals in het overzichtsarrest inzake ne bis in idem uit 2011. In het kader
van de geschiedenis van de totstandkoming van de witwasbepalingen is in verband met de
gezamenlijke vervolging van een gronddelict en witwassen benadrukt dat de samenloopbepalingen
grenzen stellen aan de cumulatie van de op de verschillende feiten gestelde maximumstraffen.39 Ook
de Hoge Raad verwijst naar deze passage uit de wetsgeschiedenis. In de tweede plaats overweegt
de Hoge Raad dat de strafbaarstelling van witwassen in sterkere mate dan bij de strafbaarstelling van
heling het geval is strekt ter bescherming van de integriteit van het financiële en economische verkeer.
Daarmee wordt een verschil in gradatie tot uitdrukking gebracht. Dat is wat anders dan dat beide
bepalingen een verschillende strekking hebben. Toch biedt de lijn in dit arrest aanknopingspunten om
te bezien of het feitsbegrip in het kader van art. 55, eerste lid, Sr aanpassing behoeft. Daartoe zal
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eerst kort aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen in de feitenrechtspraak.

34. De Graaf constateert dat rechtbanken en hoven in bepaalde gevallen eerder eendaadse
samenloop aannemen dan op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad zou kunnen worden
verwacht.40 Zij wijst op situaties waarin de strekkingen van de overtreden delictsomschrijvingen
(enigszins) uiteenlopen en toch eendaadse samenloop wordt aangenomen, zoals bij openlijke
geweldpleging en mishandeling, beide bestaande in hetzelfde feitencomplex.41 Daarbij merkt zij op dat
een strafbaar feit in sommige gevallen automatisch gepaard gaat met een ander, terwijl aan de
verdachte in wezen slechts één verwijt wordt gemaakt en het tweede feit hooguit het verwijt ter zake
van het eerste feit inkleurt. Als voorbeeld noemt zij de bedreiging met een misdrijf (artikel 285 Sr) die
plaatsvindt samen met (de poging tot) het plegen van datzelfde misdrijf. De rechtbank Noord-Holland
nam eendaadse samenloop aan in een zaak waarin een poging tot verkrachting gepaard was gegaan
met een mishandeling van het slachtoffer. De rechtbank was van oordeel dat de feiten zodanig met
elkaar waren verweven en zozeer in elkaar opgingen dat sprake was van eendaadse
samenloop.42Kennelijk stond het verschil in strekking tussen beide strafbepalingen voor de rechtbank
niet in de weg aan het aannemen van eendaadse samenloop en was voor de rechtbank de
samenhang tussen het bewezen verklaarde zodanig dat naar haar oordeel sprake was van één feit.

Convergentie van feitsbegrippen?

35. Uit het voorafgaande kwam naar voren dat de Hoge Raad tot aan het begin van de jaren zestig
van de vorige eeuw aan de term ‘feit’ in art. 55, eerste lid, Sr dezelfde invulling gaf als aan deze term
in art. 68 Sr. De rechtspraak inzake het feitsbegrip in art. 68 Sr is sindsdien geëvolueerd, zonder dat
het feitsbegrip in art. 55 Sr daarmee gelijke tred heeft gehouden. De Hoge Raad heeft duidelijk
gemaakt dat beide feitsbegrippen divergeren, zonder de grond daarvoor kenbaar te maken. Het
overzichtsarrest uit 2011 biedt een toetsingskader voor de beoordeling of sprake is van een feit in de
zin van art. 68 Sr. Het ligt niet in de rede in het kader van deze conclusie, die zich concentreert op de
samenloopregeling, te tornen aan het in dit betrekkelijk recente arrest verduidelijkte toetsingskader.
Wel rijst de vraag of de feitenrechter bij de invulling van het feitsbegrip in art. 55, eerste lid, Sr meer
vrijheid zou moeten worden geboden in geval van een identiek feitencomplex eendaadse samenloop
aan te nemen, ook al komen de strekkingen van de beide strafbepalingen niet geheel overeen. Het
hiervoor genoemde arrest van de Hoge Raad van 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:501 inzake heling
en witwassen lijkt daarvoor ruimte te bieden. In het verlengde daarvan rijst de vraag of het wenselijk
is de invulling van het feitsbegrip in art. 55, eerste lid, Sr te doen afstemmen op dat in art. 68 Sr.

36. Een mogelijke verklaring voor het verschil in interpretatie van het feitsbegrip kan worden
gevonden in de verschillende functies die de rechtsfiguren eendaadse samenloop en ne bis in idem
vervullen. Het ne bis in idem-beginsel bevat niet alleen een verbod op dubbele bestraffing, maar ook
een verbod op het herhaaldelijk vervolgen van de verdachte wegens “hetzelfde feit”.43 Betoogd kan
worden dat de drempel voor een tweede vervolging wegens dezelfde gedraging hoger moet liggen
dan de drempel voor het in één procedure vervolgen van de verdachte wegens dezelfde gedraging als
meer dan één strafbaar feit. De verdachte moet er niet alleen op kunnen vertrouwen dat hij niet
dubbel zal worden bestraft wegens hetzelfde feit, maar ook dat hij niet herhaaldelijk voor hetzelfde
feit zal worden vervolgd. Dat zou een ruimer feitsbegrip bij ne bis in idem dan bij eendaadse
samenloop kunnen rechtvaardigen. Daar staat echter tegenover dat een ruim feitsbegrip als bedoeld
in art. 68 Sr voor de rechtshandhaving verderstrekkende gevolgen heeft dan in art. 55, eerste lid, Sr.
Dat geldt bijvoorbeeld in geval sprake is van twee strafbare feiten met een significant verschil in
strafmaximum. Indien bijvoorbeeld een eenvoudige mishandeling plaatsvindt in het kader van de
geweldsuitoefening bij een verkrachting en de verdachte eerst afzonderlijk wordt vervolgd wegens de
mishandeling, kan een ruim feitsbegrip in de weg staan aan het vervolgens vervolgen wegens de
verkrachting. Een dergelijke onwenselijke consequentie kan onder meer worden tegengegaan door
het verschil in strafmaxima als beoordelingsfactor in aanmerking te nemen, zoals de Hoge Raad in
2011 tot uitdrukking heeft gebracht. De gevolgen van een ruim feitsbegrip zijn bij eendaadse
samenloop minder verstrekkend. Daarmee wordt slechts het toepasselijke strafmaximum beïnvloed,
dat in de praktijk toch zelden wordt gehaald. Het verschil in strafmaxima is wat dat betreft minder
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relevant.

37. Het verschil in grondslag van de samenloopregeling en de regeling van ne bis in idem vormt naar
mijn mening geen krachtig argument voor een restrictiever feitsbegrip bij eendaadse samenloop dan
bij ne bis in idem.44 Daarbij komt dat geen sprake is van een geheel verschillende grondslag. In beide
komt het verbod van dubbele bestraffing wegens hetzelfde feit tot uitdrukking. Zo kent Frankrijk geen
bijzondere wettelijke regeling van eendaadse samenloop, maar wordt dit leerstuk in één adem
genoemd met het ne bis in idem-beginsel. Van Hattum wijst er in dit verband op dat eendaadse
samenloop en ne bis in idem in de Franse doctrine zijn te herleiden tot hetzelfde fundament, te weten
het verbod van dubbele bestraffing. In lijn daarmee zijn de feitsbegrippen in beide leerstukken
identiek.45

38. Ook in Nederland gaan stemmen op om de feitsbegrippen in beide bepalingen weer gelijk te
schakelen. Daarbij zijn verschillende benaderingen zichtbaar. Machielse merkt op dat het van elkaar
losmaken van de beide leerstukken tot onduidelijkheid heeft geleid. Hij stelt in dit verband voor het
feitsbegrip bij eendaadse samenloop en ne bis in idem gelijk te trekken op een zodanige manier, dat
feiten die in meerdaadse samenloop zijn begaan steeds ook meer feiten in de zin van art. 68 Sr
opleveren. Het feitsbegrip bij eendaadse samenloop wordt met andere woorden ook het feitsbegrip
bij ne bis in idem. De beginselen van een behoorlijk strafproces, met name het
rechtszekerheidsbeginsel, zouden in het kader van ne bis in idem een aanvullende beschermende rol
moeten vervullen.46 Meer recent zijn voorstellen gedaan om juist het feitsbegrip bij ne bis in idem
centraal te stellen en dat ook in het kader van eendaadse samenloop te hanteren. Duker stelt dat
ongeacht het verschil in doelstellingen tussen ne bis in idem en eendaadse samenloop het niet
bezwaarlijk is om het antwoord op de vraag of feiten dermate met elkaar samenhangen dat de
verdachte wegens die feiten slechts één keer mag worden vervolgd, ook leidend te laten zijn bij het
antwoord op de vraag of bij gelijktijdige berechting slechts één strafbepaling mag worden toegepast.
Hij meent ook dat het in sommige gevallen passend is om juist wanneer strafbepalingen niet wezenlijk
van elkaar verschillen van eendaadse samenloop te spreken. Hij pleit ervoor het in het kader van
artikel 68 Sr gehanteerde toetsingskader ook van toepassing te achten op de eendaadse
samenloop.47 Ook Ouwerkerk bepleit een uitleg van het begrip ‘feit’ in art. 55 Sr die wordt afgestemd
op de interpretatie van het feitsbegrip van art. 68 Sr. Een uiteenlopend feitsbegrip in beide bepalingen
is volgens haar onwenselijk, omdat dit een coherent systeem van waarborgen tegen meervoudige
aansprakelijkstelling voor hetzelfde feit in de weg staat.48 Ten slotte toont ook De Graaf zich
voorstander van een ruimere reikwijdte van de eendaadse samenloop. Van eendaadse samenloop
zou sprake moeten zijn in geval in de bewezen verklaarde feiten slechts één verwijt aan de verdachte
tot uitdrukking wordt gebracht. Daarbij wordt in het midden gelaten of de verruiming betekent dat
daarmee de feitsbegrippen in de artikelen 55, eerste lid, Sr en 68 Sr dezelfde inhoud krijgen.

39. Uit een oogpunt van wetssystematiek heeft een eenduidige uitleg van het begrip ‘feit’ in het kader
van de verschillende verschijningsvormen van de bescherming van de verdachte tegen meervoudige
aansprakelijkstelling mijn voorkeur. Ik zie geen goede grond voor het huidige onderscheid. De
omstandigheid dat de grondslagen van beide leerstukken niet geheel overeenkomen, vormt op
zichzelf geen dwingend argument om uit te gaan van verschillende feitsbegrippen. Bij beide
leerstukken is bovendien het verbod van dubbele bestraffing wegens hetzelfde feit aan de orde. Ik
meen dat het genoemde arrest uit 2015 inzake de verhouding tussen witwassen en heling een goed
aanknopingspunt biedt om bij de beantwoording van de vraag of sprake is van eendaadse samenloop
meer rekening te houden met de concrete omstandigheden van het geval, in het bijzonder indien het
in wezen gaat om een identiek feitencomplex. Daarmee zou de uitleg van het feitsbegrip minder ver
komen af te staan van hetgeen de ontwerper van het Wetboek van Strafrecht daarmee voor ogen
heeft gestaan. Een terugkeer naar een opvatting waarin de materiële handeling doorslaggevend is, is
bepaald onwenselijk. Daarmee wordt miskend dat hetgeen op dezelfde plaats en hetzelfde moment
geschiedt wezenlijk verschillende verwijten in zich kan bergen. Het begrip ‘feit’ kan in de
samenloopregeling niet los worden gezien van de strafrechtelijke betekenis daarvan.49 Machielse
noemt in dit verband het voorbeeld van het door rood licht rijden en het tegelijk veroorzaken van een
dodelijk ongeval.50 Een feitsbegrip waarbij de abstracte strekking van de toepasselijke
strafbepalingen bepalend is, staat echter naar mijn mening te ver af van wat de wetgever met de
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eendaadse samenloop heeft beoogd, kan amper bescherming bieden tegen een cumulatie van
bestraffing en draagt in het licht van de jurisprudentie van de Hoge Raad inzake art. 68 Sr niet bij aan
de inzichtelijkheid van het stelsel tot bescherming tegen meervoudige aansprakelijkstelling.

40. Gelet op het voorafgaande, geef ik de Hoge Raad in overweging bij de beoordeling of sprake is
van één feit in de zin van art. 55, eerste lid, Sr het toetsingskader dat in 2011 in het kader van art. 68
Sr is verduidelijkt van overeenkomstige toepassing te verklaren. Het begrip ‘verwijt’ neemt daarin een
centrale rol in. De in 2011 verduidelijkte beoordelingsfactoren kunnen ook in het kader van de vraag of
sprake is van eendaadse samenloop dienstbaar zijn. Dat betekent dat niet uitgesloten is dat in
gevallen waarin de strekkingen van de toepasselijke strafbepalingen licht uiteenlopen, gelet op de
feitelijke samenhang in concreto, eendaadse samenloop wordt aangenomen. In geval van sterk
uiteenlopende strekkingen van de bepalingen zal niet kunnen worden gesproken van één verwijt en
zal eendaadse samenloop niet in aanmerking komen.51

41. De vraag rijst hoe om te gaan met die gevallen waarin sprake is van een ernstig feit bij de
uitvoering waarvan lichtere strafbare feiten met een andersoortige strekking worden gebruikt.
Gesproken wordt in dit verband wel van ‘consumptie.’ Te denken valt aan vernieling van kleding in het
kader van een poging doodslag. De strekking van beide strafbepalingen verschilt dusdanig, dat geen
sprake zal zijn van één feit als bedoeld in de artikelen 68 en 55, eerste lid Sr. Het zou ook bepaald
onwenselijk zijn als een vervolging wegens een poging tot doodslag zou afketsen op een – niet erg
waarschijnlijke – eerdere vervolging wegens zaaksbeschadiging. Aan de andere kant zou kunnen
worden verdedigd dat als beide feiten cumulatief worden ten laste gelegd en bewezen verklaard het
verwijt ter zake van de vernieling als het ware wordt geabsorbeerd door het meer indringende en
meeromvattende verwijt van de poging tot doodslag. Van één feit kan in dergelijke gevallen, waarin
het verwijt als zodanig verschilt, bezwaarlijk worden gesproken. Ook in de verhouding tot de hierna te
bespreken voortgezette handeling ligt het in de rede bij strafbepalingen met sterk uiteenlopende
strekkingen niet uit te gaan van één feit. In dergelijke gevallen zal de rechter in het kader van de
straftoemetingsvrijheid rekening kunnen houden met de feitelijke samenhang tussen beide feiten en
met het verschil in strafwaardigheid.52

Toepassing op de voorliggende zaak

42. Het hof heeft bij het bepalen van de strafmaat de oriëntatiepunten van het LOVS tot uitgangspunt
genomen. Daarbij heeft het hof vijf maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf toegerekend aan de
woninginbraak met recidive en drie maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf aan de diefstal van
een auto. Hoewel het hof aldus ver verwijderd is gebleven van het toepasselijke strafmaximum, heeft
het aanmerken van het bewezen verklaarde als meerdaadse samenloop wel gevolgen gehad voor de
straftoemeting. Ik meen dan ook dat de verdachte bij zijn klacht een in rechte te respecteren belang
heeft.

43. De steller van het middel betoogt dat het bij een woninginbraak wegnemen van een aantal
voorwerpen, waaronder een autosleutel, en het direct daarna verlaten van de plaats van de inbraak
door middel van het meenemen van een auto met behulp van de bij de woninginbraak ontvreemde
sleutel als één feit in de zin van art. 55, eerste lid, Sr moet worden aangemerkt. Ik deel dat standpunt
niet. Los van de hiervoor bepleite verruiming van de reikwijdte van het feitsbegrip in art. 55, eerste lid,
Sr, zal bij eendaadse samenloop sprake moeten zijn van een eenheid van tijd en plaats. Daarvan is in
de onderhavige zaak geen sprake. In de bewijsvoering ligt besloten dat het hof heeft aangenomen
dat de verdachte eerst, uit de woonkamer van de aangever, de reservesleutel van de BMW heeft
weggenomen en vervolgens de auto heeft weggenomen die voor de garage op de oprit van de
woning stond geparkeerd (bewijsmiddel 1). Nu het gaat om gedragingen die qua tijd en plaats
uiteenlopen, heeft het hof zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting en niet
onbegrijpelijk aangenomen dat geen sprake is geweest van eendaadse samenloop. Tot een nadere
motivering van zijn oordeel was het hof niet gehouden.

44. De klacht faalt.
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De voortgezette handeling

45. Art. 56 Sr luidt als volgt:

“1. Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zichzelf misdrijf of overtreding opleverende, in zodanig
verband dat zij moeten worden beschouwd als één voortgezette handeling, dan wordt slechts één
strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.

2. Insgelijks wordt slechts één strafbepaling toegepast bij schuldigverklaring aan valsheid of
muntschennis en aan het gebruikmaken van het voorwerp ten opzichte waarvan de valsheid of
muntschennis gepleegd is.”

46. De voortgezette handeling (het delictum continuatum) is voor het eerst in het Wetboek van
Strafrecht van 1881 wettelijk verankerd. In de samenloopregeling die daarvóór was opgenomen in het
Wetboek van Strafvordering, kwam de voortgezette handeling niet voor.53Het zou te verwachten zijn
dat de introductie van een dergelijke nieuwe rechtsfiguur gepaard zou zijn gegaan met handvatten
voor de rechtspraktijk. Noch de tekst van de wet noch de wetsgeschiedenis bevat evenwel een helder
toetsingskader. Aan de tekst van de wet valt te ontlenen dat, anders dan bij eendaadse samenloop,
sprake dient te zijn van meer dan één feit. Bovendien kan daaruit worden afgeleid dat sprake dient te
zijn van een zodanig verband tussen de feiten, dat zij als één geheel kunnen worden beschouwd. Hoe
dat verband moet worden vastgesteld, blijft in het midden. Ook de geschiedenis van de
totstandkoming van art. 56 Sr werpt hierop weinig licht. Aan de wetsgeschiedenis valt de volgende
toelichting te ontlenen:

“Gelijk art. 65 [55], eerste lid (concursus idealis) alleen geldt bij zamenloop van meerdere zelfstandige
vergrijpen tegen de strafwet, zoo gelden de artt. 65 en 66 (concursus realis) alleen bij zamenloop van
meerdere zelfstandige feiten. Bestaat tusschen meerdere feiten zoodanig verband, dat zij moeten
worden beschouwd als ééne voortgezette handeling, dan bestaat er ook slechts één (voortgezet)
misdrijf, en wordt slechts ééne strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf
is bedreigd. De wet stelt alleen het beginsel binnen zoo ruim mogelijke grenzen, de toepassing
verblijft aan den regter. Of eene reeks van elkander snel opvolgende handelingen meer dan één
zelfstandig misdrijf of slechts één (voortgezet) misdrijf oplevert, m.a.w. of zij met elkander in zoodanig
verband staan als art. 65 bedoelt, is eene bloot feitelijke vraag, die de wet niet kan uitmaken. Waar
het voor de toepasselijkheid van art. 65 op aankomt is, dat de verschillende strafbare feiten de uiting
zijn van één ongeoorloofd besluit. Een voortgezet misdrijf kan dus ook alleen ontstaan uit de
vereeniging van meerdere gelijksoortige feiten. Het plegen van in aard geheel verschillende
misdrijven, hoe spoedig die ook op elkander zijn gevolgd, kan nooit worden beschouwd als de
uitvoering van een en hetzelfde ongeoorloofd opzet. Zoo kunnen diefstal en doodslag of mishandeling
nooit worden aangemerkt als ééne voortgezette handeling, al wordt dan ook de laatste gepleegd om
de hinderpalen die zich bij den eersten voordoen, uit den weg te ruimen. Zoo zullen belediging en
mishandeling altijd afzonderlijk strafbaar zijn, al dient de laatste om denzelfden wrok te koelen,
waarin de eerste haar oorsprong heeft.”54

47. Anders dan de woorden “één (voortgezet) misdrijf” suggereren, gaat het bij een voortgezette
handeling om meer bewezen verklaarde strafbare feiten. Deze feiten zijn in een zodanig verband met
elkaar begaan, dat zij moeten worden beschouwd als een voortgezette handeling. Daarin verschilt de
voortgezette handeling van het voortdurend delict, dat juist als één strafbaar feit wordt beschouwd.
De voortgezette handeling vormt een constructie die van invloed is op het strafplafond.55 Wel moet in
de kwalificatie tot uitdrukking komen dat de bewezen verklaarde feiten als voortgezette handeling zijn
begaan.56

48. De term ‘voortgezette handeling’ veronderstelt enig tijdsverloop tussen de feiten. Ook daarin
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verschilt de voortgezette handeling van de eendaadse samenloop, die immers eenheid van tijd
verlangt.57 Van Bemmelen en Van Hattum spreken van een “een voortzetting van eenmaal
aangevangen misdadig gedrag”.58 Aan art. 55, eerste lid, Sr ligt een feitelijke eenheid ten grondslag
(een “natuurlijke handelingseenheid”59), terwijl ten aanzien van de voortgezette handeling wordt
gesproken over een “rechtliche Handlungseinheit”: een door de wetgever geconstrueerde eenheid om
tot hetzelfde rechtsgevolg te komen als wanneer sprake is van eendaadse samenloop. Dat
rechtsgevolg is de absorptie van straffen: hoewel sprake is van één feit, wordt slechts één
strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.60

49. In de wetsgeschiedenis komt de ratio van art. 56 Sr niet uitdrukkelijk aan de orde.61 Remmelink
meent dat “de billijkheid eist dat als iemand zich één keer ‘heeft laten gaan’ en daarbij op één tijdstip
of vlak achter elkaar meerdere strafrechtelijke brokken gemaakt heeft hij zich niet voor al deze
scherven afzonderlijk moet verantwoorden”.62 In elk geval kan worden geconcludeerd dat het nauwe
verband tussen de toepasselijke feiten in de ogen van de wetgever klaarblijkelijk rechtvaardigt dat
daaraan ten aanzien van de straftoemeting hetzelfde rechtsgevolg wordt verbonden als aan
eendaadse samenloop.63 Uit de wetsgeschiedenis volgt voorts dat het verband tussen de feiten
daarin is gelegen dat de verschillende strafbare feiten de uiting zijn van één ongeoorloofd besluit,
terwijl het gaat om gelijksoortige feiten.

50. Deze ratio van de regeling van de voortgezette handeling is niet verschoond van kritiek gebleven.
De Hullu merkt op dat “waar de hele samenloopregeling op redelijkheid en billijkheid is gebaseerd, die
kwalificaties op de voortgezette handeling niet direct van toepassing [zijn]”.64 Hij vraagt zich af
waarom de psychische omstandigheid dat sprake is van één wilsbesluit grond zou moeten vormen
voor de absorptie van de straffen en trekt een vergelijking met het (grote) aantal gevallen waarin
sprake is van meerdaadse samenloop terwijl de strafbare feiten gelijktijdig worden begaan. Illustratief
is het voorbeeld van de verdachte die in een kort tijdsbestek twee mensen na elkaar doodschiet,
daarbij handelend vanuit één wilsbesluit (voortgezette handeling) en de verdachte die twee mensen
met één kogel gelijktijdig doodt (meerdaadse samenloop). In het laatste geval geldt ingevolge de
artikelen 57 e.v. Sr een hoger strafmaximum dan in het eerste.

51. De wetgever heeft aan de rechter veel vrijheid gelaten om te bepalen of sprake is van een
voortgezette handeling. Hij geeft alleen aan dat het moet gaan om “elkander snel opvolgende
handelingen” en dat de strafbare feiten “de uiting zijn van één ongeoorloofd besluit”. Hieruit volgt
volgens minister Modderman dat een voortgezette handeling alleen kan bestaan wanneer het gaat
om meer “gelijksoortige feiten”. In het andere geval kunnen de feiten volgens hem niet voortvloeien
uit hetzelfde “ongeoorloofd opzet”. De eisen worden wel samengevat als “eenheid van besluit” en
“gelijksoortigheid”.65 Deze aspecten lijken met elkaar samen te hangen: als de feiten niet gelijksoortig
zijn, zullen deze ook niet snel de uitdrukking vormen van één ongeoorloofd besluit. De minister gaf al
aan dat aan diefstal en mishandeling nooit hetzelfde ongeoorloofd “opzet” ten grondslag kan liggen.66

Hetzelfde geldt als feiten elkaar in tijd niet snel opvolgen. De kans is dan groot dat aan elk strafbaar
feit een afzonderlijk wilsbesluit ten grondslag ligt.67

52. Niet wordt toegelicht wanneer sprake is van één ongeoorloofd besluit. In de wetsgeschiedenis
worden de termen ‘besluit’ en ‘opzet’ door elkaar gebruikt. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat van
belang is of de feiten de uiting zijn van één en hetzelfde ongeoorloofd wilsbesluit.68 Ook de term
‘wilsbesluit’ doet aan – onvoorwaardelijk – opzet denken. Daarmee rijst wel de vraag hoe de
voortgezette handeling zich verhoudt tot bijvoorbeeld culpoze delicten. Machielse merkt in dit verband
op dat in gevallen waarin delicten min of meer onbewust zijn begaan het denkbaar is dat zij uit één en
dezelfde (negatieve) psychische houding (‘besluit’) voortkomen en er dus gronden zijn om art. 56 Sr
van toepassing te achten.69

53. De term ‘voortgezette handeling’ suggereert voorts ten onrechte dat de toepassing van het
leerstuk op omissiedelicten, waarin een nalaten en niet een handelen strafbaar is gesteld, is
uitgesloten. De Hoge Raad heeft deze beperking, die niet met de hiervoor besproken ratio van het
leerstuk in overeenstemming is, terecht niet aanvaard. In een arrest uit 1929 ging om een verdachte
die gedurende ruim twee maanden herhaaldelijk had verzuimd als fabrikant de inslag van ruwe tabak
in een register op te tekenen. Het betrof aldus een omissiedelict. De Hoge Raad oordeelde dat uit het
bezigen van de term ‘voortgezette handeling’ geenszins mag worden afgeleid dat de toepassing van
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art. 56 Sr bij omissiedelicten is uitgesloten.70 ‘Wilsbesluit’ veronderstelt een meer concrete psychische
relatie tot het feit dan ‘overtuiging’. Onvoldoende voor het aannemen van één wilsbesluit is dat een
bepaalde onveranderd gebleven overtuiging of gezindheid ten grondslag ligt aan verschillende
strafbare feiten.71 Een lang tijdsverloop tussen de bewezen verklaarde feiten vormt een contra-
indicatie voor het aannemen van één ongeoorloofd wilsbesluit.72

54. Uit het voorafgaande kwam naar voren dat minister Modderman ervan uitging dat de eis dat
verschillende strafbare feiten de uiting zijn van één ongeoorloofd besluit meebrengt dat een
voortgezette handeling alleen kan bestaan in geval van gelijksoortige feiten. Bij de bespreking van de
eendaadse samenloop kwam al aan de orde dat bij een samenhangend feitencomplex sprake kan zijn
van verschillende strafbepalingen met een uiteenlopende strekking. Ook in geval van chronologisch
kort op elkaar volgende handelingen kan sprake zijn van een dergelijke feitelijke samenhang. Te
denken valt aan de diefstal van verdovende middelen en het vervolgens verkopen daarvan. In een
dergelijk geval zou de diefstal ingegeven kunnen zijn door de direct daarop volgende verkoop. Van
gelijksoortige feiten is echter geen sprake. Machielse merkt in dit verband op dat voor het aannemen
van een voortgezette handeling niet voldoende is dat het ene misdrijf het gevolg is van het andere en
strekt tot het bereiken van een nog niet verkregen resultaat of tot het behoud van een verkregen
resultaat. In dit geval is sprake van “eenheid van einddoel, wel te onderscheiden van eenheid van
besluit”.73 Ook zou kunnen worden betoogd dat het criterium dat sprake is van één ongeoorloofd
wilsbesluit in dit verband weinig geschikt voorkomt om te bepalen welke feiten wel en welke niet in
samenhang met elkaar bezien een voortgezette handeling kunnen opleveren. Tegelijk spreekt uit de
wetsgeschiedenis de bedoeling van de wetgever deze rechtsfiguur te beperken tot soortgelijke feiten.
Het wekt dan ook geen verwondering dat de voorwaarde van gelijksoortigheid van de delicten in de
rechtspraak een eigen leven is gaan leiden, naast en niet ter invulling van de voorwaarde dat sprake
is van één ongeoorloofd wilsbesluit. Daarmee is de vraag naar de gelijksoortigheid van de delicten
een rechtsvraag geworden, die door de Hoge Raad kan worden beantwoord.74 Eenzelfde ontwikkeling
zagen wij al bij de beoordeling van de strekkingen van de strafbepalingen in het kader van de
eendaadse samenloop. Voor het overige heeft de beoordeling van het verband tussen de feiten, in
het bijzonder of sprake is van één ongeoorloofd wilsbesluit, een feitelijk karakter en kan deze in
cassatie slechts op haar begrijpelijkheid worden getoetst.75 Dat verklaart waarom bijvoorbeeld de
invoer en vervoer van dezelfde partij drugs in het ene geval kan worden aangemerkt als een
eendaadse samenloop en in het andere als een voortgezette handeling.76

55. Resteert de vraag wanneer feiten als gelijksoortig kunnen worden aangemerkt. Duidelijk is dat het
bij voortgezette handeling, anders dan bij eendaadse samenloop, kan gaan om feiten die onder
dezelfde strafbepaling kunnen worden gerubriceerd. Maar het kan ook gaan om verschillende
strafbepalingen. Dat komt ook tot uitdrukking in de formulering van art. 56 Sr, voor zover daarin is
bepaald dat slechts één strafbepaling wordt toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf
is gesteld. Dan rijst de vraag wanneer feiten gelijksoortig zijn. In de oudere rechtspraak wordt in dit
verband mede de gelijksoortigheid van de handelingen genoemd, terwijl in latere rechtspraak de
nadruk lijkt te liggen op de beoordeling van de gelijksoortigheid van de strafbare feiten als zodanig. In
een zaak uit 1913 was een postbode veroordeeld wegens het openen van een brief (art. 372 oud Sr)
en het vervolgens wijzigen van de inhoud daarvan (art. 373 oud Sr). Volgens de Hoge Raad was geen
sprake van “gelijksoortige handelingen opleverende gelijksoortige strafbare feiten” en daarmee niet
van een voortgezette handeling.77 In een zaak uit 1939 oordeelde de Hoge Raad dat het verboden
vervoer van papier en het daarna doen plegen van dit vervoer geen voortgezette handeling konden
opleveren, omdat deze niet van “gelijksoortige aard” waren.78 In een zaak waarin de verdachte
(onder meer) drugs had geruild tegen gestolen goederen, oordeelde de Hoge Raad dat tussen de
overtreding van art. 2 Opiumwet en art. 416 Sr geen voortgezette handeling kon bestaan, omdat
geen sprake was van soortgelijke feiten.79 Een vergelijkbaar oordeel volgde in een zaak waarin het
ging om het kopen van uit misdrijf afkomstige vuurwapens en het voorhanden hebben van die
vuurwapens. Nu de strekking van art. 416 Sr een geheel andere is dan die van art. 3 jo. art. 12
Vuurwapenwet 1919, kunnen de bewezen verklaarde gedragingen volgens de Hoge Raad geen
voortgezette handeling opleveren.80 In een andere zaak, waarin art. 140 Sr en een aantal
opiumwetdelicten bewezen waren verklaard, getuigde het oordeel van het hof dat geen sprake was
van een voortgezette handeling volgens de Hoge Raad niet van een onjuiste rechtsopvatting.81 Meer
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recent oordeelde de Hoge Raad dat de artikelen 317 Sr (afpersing) en 285 Sr (bedreiging)
verschillende strekkingen hebben, zodat noch art. 55, eerste lid, Sr, noch art. 56 Sr voor toepassing in
aanmerking komt.82Een voortgezette handeling kan wel bestaan tussen de invoer en het verdere
vervoer van drugs. Zo kon het hof volgens de Hoge Raad oordelen dat het binnen Nederland brengen
en vervolgens binnen Nederland verder vervoeren van heroïne als een voortgezette handeling moest
worden beschouwd, welk oordeel in cassatie niet verder kon worden getoetst.83 In 2015 oordeelde de
Hoge Raad dat niet is uitgesloten dat de delicten heling en witwassen in voortgezette handeling
worden begaan, “indien aan de gedragingen van de verdachte met betrekking tot hetzelfde voorwerp
één ongeoorloofd wilsbesluit ten grondslag ligt”.84 Dit arrest kwam bij de bespreking van de
eendaadse samenloop al aan de orde.

56. De vraag komt op hoe de eis van soortgelijkheid zich verhoudt tot de beoordeling van de strekking
van de strafbepalingen in het kader van de regeling van de eendaadse samenloop. Die vraag wordt in
de literatuur verschillend beantwoord. De Hullu benadrukt de gelijkenis tussen beide criteria en stelt
zich op het standpunt dat in gevallen waarin de in het geding zijnde strafbepalingen een verschillende
strekking hebben noch eendaadse samenloop noch voortgezette handeling voor toepassing in
aanmerking komt.85 In verschillende van de hiervoor beschreven arresten lijkt de Hoge Raad de
strekking van de strafbepalingen inderdaad rechtstreeks te relateren aan de gelijksoortigheid van de
feiten.86Machielse meent daarentegen dat deze eis niet geheel samenvalt met die van eenzelfde
strekking bij eendaadse samenloop, omdat de Hoge Raad de soortgelijkheid als zelfstandig criterium
benoemt voor de voortgezette handeling en de gelijke strekking reserveert voor de eendaadse
samenloop.87 Knigge en Wolswijk stellen dat gelijksoortigheid van de delicten een iets strenger
criterium is dan de voor het aannemen van eendaadse samenloop geldende voorwaarde van een
gelijke strekking van de delicten. Volgens hen kan bij delicten met een verschillende strekking van
voortgezette handeling zeker geen sprake zijn.88

57. In de rechtspraak van de Hoge Raad is geen steun te vinden voor het standpunt dat de Hoge
Raad de genoemde criteria voor eendaadse samenloop en voortgezette handeling op verschillende
wijzen invult. In het bijzonder zie ik geen aanknopingspunten voor de stelling dat het vereiste van
soortgelijke feiten strikter zou worden ingevuld dan het toetsingskader bij eendaadse samenloop.
Sinds HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:501 kan evenmin worden volgehouden dat bij licht
uiteenlopende strekkingen van de strafbepalingen het aannemen van een voortgezette handeling
uitgesloten zou zijn. Hoewel de strekkingen van witwassen en heling niet geheel met elkaar
overeenkomen, acht de Hoge Raad bij deze combinatie van feiten niet uitgesloten dat sprake is van
eendaadse samenloop en voortgezette handeling. Als de strekkingen van beide strafbepalingen sterk
uiteenlopen, is zowel eendaadse samenloop als voortgezette handeling uitgesloten.89

58. De Graaf wijst erop dat in de feitenrechtspraak soms een voortgezette handeling wordt
aangenomen in situaties waarin het eerste delict wordt begaan teneinde het tweede te kunnen
begaan, ook als de strafbepalingen niet als gelijksoortig kunnen worden beschouwd.90 Zij wijst
daartoe onder meer op een zaak waarin sprake was van diefstal (van cocaïne) met geweld terwijl het
feit de dood tot gevolg heeft en het daaropvolgende opzettelijk aanwezig hebben van die gestolen
cocaïne.91 De rechtbank Noord-Holland beschouwde het teweegbrengen van een ontploffing in het
kader van een plofkraak en de hierop volgende (poging tot) diefstal met braak als een voortgezette
handeling.92 De maatstaf of sprake is van gelijksoortige feiten lijkt in deze uitspraken naar de
achtergrond verdrongen dan wel op een veel meer feitelijke manier te worden ingevuld dan op grond
van de rechtspraak van de Hoge Raad mag worden verwacht. In dit verband wijs ik ook op opvatting
van de minister in het kader van de herziening van de witwaswetgeving dat de combinatie van
witwassen en het grondmisdrijf een voortgezette handeling kan opleveren. Hij baseerde deze
opvatting op de veronderstelling dat voor een voortgezette handeling nodig is dat het gaat om “één
en hetzelfde ongeoorloofde wilsbesluit en om gedragingen van gelijke aard.”93 Deze veronderstelling
strookt niet met de hiervoor besproken, juridische invulling van het criterium dat sprake moet zijn van
gelijksoortige feiten.

59. In het voorafgaande heb ik het feitsbegrip in het kader van art. 55, eerste lid, Sr tegen het licht
gehouden en bepleit dat aansluiting wordt gezocht bij het feitsbegrip als bedoeld in art. 68 Sr.
Daarmee komt er ruimte voor het aannemen van eendaadse samenloop in gevallen waarin de
strekkingen van de in het geding zijnde strafbepalingen licht uiteenlopen. Het komt mij voor dat een
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vergelijkbare accentverschuiving bij de voortgezette handeling aanbeveling verdient. Hoewel in de
rechtspraak van de Hoge Raad de eis van soortgelijkheid van de feiten in de zin van art. 56 Sr
zelfstandig wordt benoemd, volgt uit die rechtspraak niet dat daaraan een andere betekenis toekomt
dan aan de strekking van de betrokken strafbepalingen in de zin van art. 55, eerste lid, Sr. Uit een
oogpunt van wetssystematiek ligt het in de rede de invulling van de maatstaf van gelijksoortigheid
van de feiten af te stemmen op de juridische dimensie van het feitsbegrip van art. 55, eerste lid, Sr en
daarmee op hetgeen de Hoge Raad in zijn overzichtsarrest uit 2011 over het begrip ‘feit’ in art. 68 Sr
heeft overwogen ten aanzien van de “juridische aard van de feiten”.94 Dat zou betekenen dat in geval
van het licht uiteenlopen van de strekkingen van de betrokken strafbepalingen nog niet is uitgesloten
dat een voortgezette handeling wordt aangenomen. Een aanknopingspunt voor een dergelijke
benadering valt te vinden in het hiervoor besproken arrest van de Hoge Raad van 3 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:501.95 Een vergaande verruiming van het toepassingsbereik van de voortgezette
handeling levert dat niet op en komt mij ook onwenselijk voor. Daarbij speelt een rol dat de ratio van
de voortgezette handeling en de rechtvaardiging van een lager strafmaximum in geval van twee op
hetzelfde wilsbesluit gebaseerde, gelijksoortige feiten niet zonneklaar is.96 Zoals opgemerkt, ligt het
niet in de rede de – in de wetsgeschiedenis benadrukte – eis van soortgelijkheid van de feiten te
laten varen.

60. De term ‘ongeoorloofd wilsbesluit’ is ongelukkig. Het gaat hierbij niet om een in de wet verankerd
criterium, maar om een term die in het kader van de geschiedenis van totstandkoming van art. 56 Sr is
gebruikt. De term voldoet reeds niet omdat naar de huidige stand van de rechtspraak ook bij culpoze
delicten sprake kan zijn van een voortgezette handeling, terwijl deze ook in de dogmatiek niet goed
valt te plaatsen. Denkbaar is de term ‘ongeoorloofd wilsbesluit’ niet langer in het toetsingskader voor
een voortgezette handeling te gebruiken. Ter afbakening van de andere vormen van samenloop en
om recht te doen aan de bedoeling van de wetgever zou de voortgezette handeling naar mijn mening
wel gereserveerd moeten blijven voor die gevallen waarin de feiten voortkomen uit één en dezelfde
(negatieve) psychische houding die ziet op de desbetreffende concrete feiten. Overweging verdient
om ook in dit verband aansluiting te zoeken bij het toetsingskader van het feitsbegrip bij ne bis in
idem. Daarbij heeft de Hoge Raad ten aanzien van de feitelijke component overwogen dat indien de
tenlasteleggingen niet dezelfde gedraging beschrijven, de mate van verschil tussen de gedragingen
van belang kan zijn, zowel wat betreft de aard en de kennelijke strekking van de gedragingen als wat
betreft de tijd waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij zijn verricht. Deze
factoren zouden ook bij het leerstuk van de voortgezette handeling goede diensten kunnen bewijzen.

61. Een dergelijke accentverschuiving sluit aan bij pleidooien die in de literatuur zijn gehouden.
Remmelink stelt de vraag of het criterium van eenheid van wilsbesluit niet beter zou kunnen worden
vervangen door eenheid van schuld, in de zin van verwijtbaarheid. In dat verband wordt de
vergelijking getrokken met het feitsbegrip in art. 68 Sr.97 In de rechtspraak werd in dat verband bij de
beoordeling of sprake was van hetzelfde feit in de zin van art. 68 Sr onder meer de wezenlijke
samenhang in handelen en schuld betrokken. Met de verduidelijking van het toetsingskader heeft de
Hoge Raad geen inhoudelijke verandering beoogd.98 Bij voortgezette handeling gaat het in de kern
ook om een wezenlijke samenhang tussen de verschillende gedragingen en de schuld van de
verdachte. Indien wordt aangesloten bij de verduidelijking van het toetsingskader zoals neergelegd in
het genoemde overzichtsarrest uit 2011, zou dan kenmerkend voor de voortgezette handeling zijn dat
sprake is van een eenheid van strekking van de gedragingen, in die zin dat de feiten voortkomen uit
één en dezelfde (negatieve) psychische houding die ziet op de desbetreffende concrete feiten. Anders
dan bij de term ‘wilsbesluit’, biedt een dergelijke benadering ruimte voor toepassing bij culpoze
delicten en staat deze niet op gespannen voet met de dogmatiek ten aanzien van opzet. Ook zou
daarmee de samenhang tussen de verschillende verschijningsvormen van waarborgen tegen
meervoudige aansprakelijkstelling worden bevorderd.

Toepassing op de voorliggende zaak
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62. De steller van het middel betoogt dat de bewezen verklaarde feiten in een zodanig verband tot
elkaar staan dat het bewezen verklaarde als een voortgezette handeling in de zin van art. 56 Sr moet
worden aangemerkt. Ik deel dat standpunt niet. De onder 1 bewezen verklaarde diefstal behelst niet
slechts de diefstal van een autosleutel, maar een veelheid aan voorwerpen, terwijl het onder 2
bewezen verklaarde uitsluitend ziet op de diefstal van een auto. In dat licht bezien is het kennelijke
oordeel van het hof dat niet is voldaan aan de vereisten voor het aannemen van een voortgezette
handeling – waarbij in het hiervoor geschetste kader in het bijzonder kan worden gedacht aan de
eenheid van strekking van de gedragingen - niet onbegrijpelijk, terwijl dat oordeel, verweven als het
is met waarderingen van feitelijke aard, zich niet leent voor een verdere toetsing in cassatie.

63. De middelen falen. Het eerste middel kan worden afgedaan met de aan art. 81, eerste lid, RO
ontleende overweging.

64. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

65. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
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2.1.

Uitspraak

20 juni 2017

Strafkamer

nr. S 15/05968

AJ/SSA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 9 oktober 2015,
nummer 23/002740-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1970.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R.J. Baumgardt, advocaat te
Spijkenisse, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht
en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Het middel stelt vragen aan de orde over in het bijzonder de eendaadse samenloop in de zin van
art. 55, eerste lid, Sr:

"Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één van die bepalingen toegepast,
bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.",

en de voortgezette handeling als bedoeld in art. 56, eerste lid, Sr:

"Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zichzelf misdrijf of overtreding opleverende, in zodanig
verband dat zij moeten worden beschouwd als één voortgezette handeling, dan wordt slechts één
strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld."

De eendaadse samenloop en de voortgezette handeling krijgen reliëf tegen de achtergrond van
de regeling van de meerdaadse samenloop in - vooral - art. 57 Sr:

"1. Bij samenloop van feiten die als op zichzelf staande handelingen moeten worden beschouwd
en meer dan één misdrijf opleveren waarop gelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld, wordt één
straf opgelegd.

2. Het maximum van deze straf is het totaal van de hoogste straffen op de feiten gesteld, doch -
voor zover het gevangenisstraf of hechtenis betreft - niet meer dan een derde boven het hoogste
maximum."

1 Geding in cassatie

2 Aan de beoordeling van het middel voorafgaande beschouwing
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Deze bepalingen vormen tezamen het leerstuk van de samenloop waarbij het gaat om het
voorkomen van - kort gezegd - onevenredige aansprakelijkheid en bestraffing bij een gelijktijdige
berechting van verschillende, mogelijk sterk samenhangende strafbare feiten.

Art. 55, eerste lid, en art. 56 Sr komen in recente rechtspraak van de Hoge Raad zelden aan de
orde. Daarbij speelt een belangrijke rol dat hierop betrekking hebbende klachten doorgaans van
onvoldoende belang zijn om cassatie te rechtvaardigen omdat - kort gezegd - de opgelegde straf
ver onder het strafmaximum ligt dat zou gelden als met de steller van het middel van eendaadse
samenloop of voortgezette handeling zou worden uitgegaan.1

Het thema kan echter in feitelijke aanleg wel van belang zijn. Ook in het verband van de
bestuurlijke boete kan de eendaadse samenloop een rol spelen.2 Bovendien speelt het onderwerp
in de wetgeving soms een rol bij de vormgeving van delictsomschrijvingen, zoals hierna in 2.6
wordt geïllustreerd. Daarom is het van belang de eendaadse samenloop en de voortgezette
handeling te belichten in hun huidige betekenis met de daarbij voor de feitenrechter bestaande
ruimte tot toepassing van die leerstukken. Daartoe strekken de volgende opmerkingen. De zeer
beperkte toetsing in cassatie zal door dit arrest niet veranderen.

Op voorhand verdient opmerking dat samenloopvragen mede worden bepaald door de in het
concrete geval toepasselijke strafbepaling(en). Indien bijvoorbeeld een strafbepaling betrekking
heeft op een meervoud van voorwerpen3 of gedragingen4, heeft als uitgangspunt te gelden dat in
geval van bewezenverklaring van het - gelijktijdig en op dezelfde plaats - handelen in strijd met
die bepaling geen samenloopvraagstuk rijst omdat dan sprake is van een uit de
delictsomschrijving voortvloeiende enkelvoudige kwalificatie. Daar staat tegenover dat in het
bijzonder bij gevolgdelicten het uitgangspunt is dat elk gevolg - ook indien de verschillende
gevolgen uit hetzelfde feit of feitencomplex voortvloeien - een zelfstandige vervulling van de
delictsomschrijving oplevert en dat daarom in beginsel van eendaadse samenloop of van een
voortgezette handeling geen sprake is, zoals bij een verkeersongeval in de zin van art. 6
Wegenverkeerswet 1994 met meerdere slachtoffers.5

Daarnaast kan ook de wijze van tenlasteleggen van belang zijn voor de samenloop. Wanneer
meerdere feiten niet cumulatief, maar enkelvoudig zijn tenlastegelegd als één samenhangend
feitencomplex, bijvoorbeeld mishandeling door het toedienen van meerdere slagen aan hetzelfde
slachtoffer of diefstal met braak door het stelen van meerdere voorwerpen bij een inbraak, rijst in
beginsel geen vraag van samenloop omdat enkelvoudige kwalificatie al uit de tenlastelegging
voortvloeit. Anderzijds behoeft een cumulatieve tenlastelegging de rechter niet af te houden van
toepassing van de regels over eendaadse samenloop en voortgezette handeling.

De hierboven onder 2.1 weergegeven samenloopbepalingen zijn sinds de invoering van het
Wetboek van Strafrecht in 1886 in essentie niet gewijzigd. De indertijd gegeven toelichting bij de
bepalingen is summier, maar geeft voor de eendaadse samenloop en de voortgezette handeling
uitdrukking aan de gedachte dat iemand niet twee keer kan worden bestraft voor wat in wezen
één strafrechtelijk relevant verwijt oplevert.

In recente wetten speelt de samenloopregeling soms een rol bij de vormgeving van de wettelijke
regeling, in het bijzonder naar aanleiding van discussies over mogelijk dubbele bestraffing voor in
wezen hetzelfde strafrechtelijk relevante verwijt, in welk verband dan wordt aangevoerd dat de
samenloopregeling daartegen een adequate bescherming biedt en ook moet bieden. Een viertal
voorbeelden kan die beoogde rol verduidelijken.

(i) De onlangs ingevoerde strafbaarstelling van "eenvoudig witwassen"6 richt zich specifiek op de
situatie van het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is
uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf. Denkbaar is dat de tenlastelegging cumulatief
zowel eenvoudig witwassen als het grondmisdrijf omvat. In verband hiermee is in de memorie van
toelichting onder het kopje "geen automatische dubbele bestraffing" het volgende opgemerkt:

"Benadrukt dient te worden dat het bestaansrecht van de voorgestelde nieuwe
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strafbaarstellingen vooral ligt in het voorkomen van straffeloosheid op het moment dat
veroordeling voor het grondmisdrijf niet mogelijk is of niet is aangewezen. Dit neemt niet weg dat
de vervolging ter zake van de nieuwe misdrijven mogelijk blijft tezamen met vervolging ter zake
van het grondmisdrijf. Het feit dat bij een dergelijke gezamenlijke tenlastelegging het
strafrechtelijk verwijt ter zake van het witwasmisdrijf sterk in het verlengde ligt van het
oorspronkelijke grondmisdrijf kan de rechter ertoe brengen in dat geval aan te nemen dat sprake
is van een voortgezette handeling (artikel 56 Sr). (...) Mocht de rechter evenwel bij gezamenlijke
tenlastelegging aannemen dat sprake is van meerdaadse samenloop, dan ligt het in de rede -
wederom tegen de achtergrond van de nauwe verbondenheid tussen beide feiten - dat bij het
bepalen van de straf de bewezenverklaring van de witwashandeling niet van invloed zal zijn op de
hoogte van de op te leggen vrijheidsstraf. In lijn met deze uitgangspunten zal ook het
strafvorderingsbeleid van het openbaar ministerie worden vormgegeven en openbaar gemaakt."7

(ii) Al eerder was bij de totstandkoming van de witwaswetgeving in 2001 het belang van de
samenloopregeling benadrukt in de nota naar aanleiding van het verslag:

"De aan het woord zijnde leden van de VVD-fractie vragen of zij uit de separate strafbaarstelling
van het witwassen mogen afleiden dat naast de veroordeling voor bijvoorbeeld diefstal ook een
veroordeling kan volgen voor witwassen? Zij noemen het voorbeeld van de fietsendief die wegrijdt
op de zojuist door hem gestolen fiets en zich aldus waarschijnlijk schuldig maakt aan het «gebruik
maken» - in de zin van het nieuwe artikel 420bis, eerste lid, onder b, Sr - van een voorwerp
waarvan hij weet dat het afkomstig is uit enig misdrijf. (...) Dergelijke situaties leiden - mits de
verschillende strafbare feiten in een en dezelfde vervolging worden telastegelegd - niet tot een
verboden geval van dubbele bestraffing, zoals de aan het woord zijnde leden kennelijk vrezen. De
zogenaamde samenloopbepalingen van de artikelen 55 e.v. Sr stellen immers grenzen aan de
cumulatie van de op de verschillende feiten gestelde maximumstraffen."8

(iii) Bij de invoering van de strafbare voorbereiding in art. 46 Sr in 1994 werd in de memorie van
toelichting onder het kopje "de samenloop" het volgende opgemerkt:

"Het voorstel vermindert het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld bij
voorbereiding tot de helft. Vergeleken met de strafbare poging, waar een vermindering met een
derde is voorzien (...), is de wettelijke strafreductie dus aanzienlijk. De primaire rechtsgrond van
deze vermindering is dat de schok voor de rechtsorde die van een voorbereidingshandeling
uitgaat vergelijkenderwijs geringer is dan die welke teweeggebracht wordt door het misdrijf zelf of
strafbare poging daartoe. De strafvermindering is echter ook noodzakelijk om problemen op het
niveau van de eendaadse samenloop te voorkomen. Immers, degeen die een poging begaat of
het misdrijf voltooit zal in de meeste gevallen ook voorbereidingsdaden in de zin van het
voorgestelde artikel 46 hebben verricht. Zal de dader dan cumulatief strafbaar zijn: strafbaar voor
de voorbereiding en al of niet geschorste uitvoering? Het feitelijk geheel valt immers in deze
gevallen te rubriceren onder meer dan een delictsomschrijving. Nu evenwel de zwaarte van de
wettelijke hoofdstraf voor voorbereiding steeds beduidend zal verschillen van die voor de poging
voorzien, leidt toepassing van de in artikel 55, eerste lid, Sr neergelegde regel altijd tot uitsluiting
van de aansprakelijkheid voor strafbare voorbereiding."9

(iv) Aangenomen moet worden dat naar de kern genomen hetzelfde geldt voor de
voorbereidingshandelingen als bedoeld in art. 10a Opiumwet. In de memorie van toelichting is
omtrent de verhouding van art. 10a Opiumwet tot de corresponderende voltooide delicten of de
pogingen daartoe opgemerkt:

"In de voorgestelde strafbepaling is de strafbaarheid echter ook aanwezig als het misdrijf,
omschreven in artikel 10, derde lid of vierde lid, van de Opiumwet of de strafbare poging daartoe
wel is gevolgd. Weliswaar zal, indien het misdrijf is voltooid, of althans het pogingsstadium werd
bereikt, aan een vervolging ter zake van voorbereidings- of bevorderingshandelingen niet altijd in
die mate behoefte bestaan als in het geval dat die laatst bedoelde handelingen niet het beoogde
resultaat hebben gehad, maar, mede in verband met eventuele bewijsmoeilijkheden, is het
wenselijk dat een mogelijke strafvervolging ter zake van de gepleegde voorbereidings- of
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2.7.

2.8.

bevorderingshandelingen niet bij voorbaat is uitgesloten. Wel zal dan uiteraard rekening moeten
worden gehouden met het bepaalde in de artikelen 55 e.v. en 68 W.v.Sr."10

Ook al verschillen de hierboven weergegeven passages bij de onderscheidene wetsontwerpen op
onderdelen van elkaar, onmiskenbaar is dat de samenloopbepalingen een wezenlijke functie
vervullen bij het voorkomen van onevenredige aansprakelijkheid en bestraffing in geval van
gelijktijdige berechting van sterk samenhangende strafbare feiten. Daarbij wordt onder meer de
gedachte tot uitdrukking gebracht dat feiten zo sterk met elkaar in verband kunnen staan dat het
ene feit als het ware in het andere opgaat (eendaadse samenloop) dan wel dat de feitelijke en
chronologische samenhang zo sterk is dat de voortgezette handeling een functie vervult. Het
effect van beide regelingen is identiek doordat in beide regelingen slechts één strafbepaling wordt
toegepast - en wel die met het zwaarste strafmaximum.

In de rechtspraak van de Hoge Raad over eendaadse samenloop is gaandeweg sterk het accent
komen te liggen op de strekking van de aan de orde zijnde strafbepalingen. Indien die strekking
uiteenloopt, is geen sprake van "één feit" in de zin van art. 55, eerste lid, Sr. Deze sterk juridisch
getinte toetsing met een nadruk op de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de
onderscheidene delictsomschrijvingen strekken, leidt tot een beperkt bereik van de regeling van
de eendaadse samenloop.

Uit die rechtspraak moet echter niet worden afgeleid dat eenzelfde strekking een noodzakelijke
voorwaarde is voor het aannemen van eendaadse samenloop, zoals blijkt uit de recente
jurisprudentie over het witwassen en de heling van dezelfde voorwerpen.11 Dat de
strafbaarstelling van witwassen in sterkere mate dan bij heling het geval is, strekt ter
bescherming van de integriteit van het financiële en economische verkeer, staat aan het
aannemen van eendaadse samenloop niet in de weg indien het gaat om - naar de kern genomen -
hetzelfde feitencomplex.

Evenmin is uitgesloten dat sprake is van een voortgezette handeling in de zin van art. 56, eerste
lid, Sr van heling en witwassen indien aan de gedragingen van de verdachte met betrekking tot
hetzelfde voorwerp één ongeoorloofd wilsbesluit ten grondslag ligt. Dat sluit aan bij eerdere
rechtspraak over de voortgezette handeling waarin - in overeenstemming met de
wetsgeschiedenis - centraal staan de met elkaar samenhangende eisen dat de verschillende
strafbare feiten gelijksoortig zijn, en dat zij, chronologisch gezien, een nauw verband hebben, met
één ongeoorloofd wilsbesluit als grondslag.12

Uit hetgeen hiervoor onder 2.6 is overwogen blijkt dat ook de wetgever zich ervan bewust is dat
recente wetgeving aanleiding geeft tot zorg over dubbele bestraffing en dat tegen die zorg wordt
ingebracht dat de samenloopregeling waarborgen en oplossingen biedt. Dat betekent dat de
samenloopregeling - en dan meer in het bijzonder de eendaadse samenloop en de voortgezette
handeling - daarvoor ook daadwerkelijk voldoende ruimte moet bieden.

Daarom moet worden benadrukt dat naar huidig inzicht een enigszins uiteenlopen van de
strekking van de desbetreffende strafbepalingen niet in de weg staat aan het aannemen van
eendaadse samenloop indien het in essentie om hetzelfde feitencomplex gaat. Een dergelijk
uiteenlopen is evenmin een blokkade voor het aannemen van een voortgezette handeling.

In het bijzonder verdient dus aandacht dat de rechter ruimte heeft voor het aannemen van
eendaadse samenloop of een voortgezette handeling, ook indien de bewezenverklaring valt onder
meerdere strafbepalingen met een enigszins uiteenlopende strekking.

Vervolgens komt het voor de eendaadse samenloop vooral aan op de vraag of de
bewezenverklaarde gedragingen in die mate een samenhangend, zich min of meer op dezelfde tijd
en plaats afspelend feitencomplex opleveren dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt
wordt gemaakt. Voor de voortgezette handeling komt het erop aan of de verschillende
bewezenverklaarde, elkaar in de tijd opvolgende gedragingen (ook met betrekking tot het
"wilsbesluit") zo nauw met elkaar samenhangen dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt
wordt gemaakt.
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2.9.

2.10.

3.2.1.

3.2.2.

3.1.

Het voorgaande brengt mee dat het toepassingsbereik van deze regelingen ruimer is dan wellicht
kon worden afgeleid uit eerdere rechtspraak waarin vooral de verschillen in de strekking van de
betrokken strafbepalingen centraal stonden.

De hierboven aangeduide ruimte voor eendaadse samenloop en voortgezette handeling vindt
mede steun in het vooral met art. 55, eerste lid, Sr verwante art. 68 Sr dat ook dubbele bestraffing
wil voorkomen. Ook in dat verband is immers bij de beantwoording van de vraag of sprake is van
"hetzelfde feit" - naast de aan de orde zijnde gedraging van de verdachte - de juridische aard van
de aan de orde zijnde feiten relevant, waarbij geen identieke strekking van de desbetreffende
strafbepalingen is vereist, maar waarbij vooral van belang is of hun strekking niet wezenlijk
uiteenloopt.13

Het hiervoor onder 2.8 weergegeven toetsingskader voor "één feit" als bedoeld in art. 55, eerste
lid, Sr kan echter niet worden gelijkgeschakeld met het toetsingskader voor "hetzelfde feit" in de
zin van art. 68 Sr. Bij art. 68 Sr staat de vervolgbaarheid voorop, in die zin dat de verdachte niet
opnieuw in rechte mag worden betrokken na een eerdere onherroepelijke rechterlijke
einduitspraak over hetzelfde feit, en dat de tenlastelegging niet op de voet van art. 313 Sv aldus
kan worden gewijzigd dat de verdachte alsnog wordt vervolgd voor een ander feit dan hem is
tenlastegelegd. Bovendien wordt het ne bis in idem-beginsel dat aan art. 68 Sr ten grondslag ligt -
anders dan de samenloop - mede bepaald door Europese regelgeving en rechtspraak.

Wat betreft de kwalificatie van het bewezenverklaarde in geval van eendaadse samenloop heeft
de Hoge Raad al eerder geoordeeld dat het in beginsel aan de feitenrechter is om de vraag te
beantwoorden of hij in geval van eendaadse samenloop het bewezenverklaarde enkelvoudig
kwalificeert (onder de zwaarste strafbepaling) dan wel of hij meervoudig kwalificeert en
vervolgens de zwaarste strafbepaling toepast bij de straftoemeting.14 Denkbaar is dat de
feitenrechter, teneinde onevenredige aansprakelijkheid te voorkomen, een enkelvoudige
kwalificatie aangewezen acht. Bij een voortgezette handeling ligt dat echter niet in de rede.

Het middel klaagt dat het Hof met betrekking tot het onder 1 en 2 bewezenverklaarde ten
onrechte art. 57 Sr en niet art. 55, eerste lid, Sr heeft toegepast.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"1. hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 25 februari 2011 te
Beverwijk, tezamen en in vereniging met anderen, in de uitoefening van een beroep of
bedrijf, opzettelijk heeft geteeld in een pand aan de [a-straat 1] een groot aantal
hennepplanten.

2. hij in de periode van 1 januari 2009 tot en met 25 februari 2011 te Beverwijk, tezamen en
in vereniging met anderen, heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (bestaande
onder meer uit [medeverdachte 1] , [betrokkene 1] , [betrokkene 2] en [medeverdachte 2] )
die tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 11 derde en vijfde lid
van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bedrijfsmatig en/of beroepsmatig telen van een
grote hoeveelheid hennep."

Het Hof heeft het onder 1 bewezenverklaarde gekwalificeerd als "medeplegen van in de
uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, onder
B, van de Opiumwet gegeven verbod met betrekking tot een grote hoeveelheid van een
middel" en het onder 2 bewezenverklaarde als "deelneming aan een organisatie die tot
oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 11, derde en vijfde lid, van
de Opiumwet".

3 Beoordeling van het middel
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3.2.3.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Het Hof heeft als toepasselijk wettelijk voorschrift onder andere art. 57 Sr vermeld.

In de onderhavige zaak doet zich de onder 2.2 bedoelde situatie voor dat het middel van
onvoldoende belang is om cassatie te rechtvaardigen. De door het Hof opgelegde gevangenisstraf
van 24 maanden ligt immers ver onder het strafmaximum van acht jaren dat zou gelden als met de
steller van het middel van eendaadse samenloop zou worden uitgegaan. Gelet op hetgeen onder
2 is overwogen omtrent het belang van het thema dat het middel aansnijdt, ziet de Hoge Raad
evenwel - ten overvloede - aanleiding tot de bespreking van het middel.

Het - uit de toepassing van art. 57 Sr blijkende - oordeel van het Hof dat met betrekking tot het
onder 1 en 2 bewezenverklaarde sprake is van meerdaadse samenloop, en dus niet van
eendaadse samenloop, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk,
gelet op hetgeen onder 2.8 is overwogen en in aanmerking genomen de mate waarin de strekking
van art. 3, onder B, Opiumwet (feit 1) en art. 11b Opiumwet (feit 2) uiteenlopen.

Het middel faalt derhalve.

Opmerking verdient nog dat, mede gelet op hetgeen hiervoor onder 2.9 is vooropgesteld, aan dit
oordeel niet afdoet dat een niet-gelijktijdige vervolging voor beide onderhavige feiten onder
omstandigheden vragen kan oproepen in verband met art. 68 Sr en/of de beginselen van een
behoorlijke procesorde (vgl. HR 26 november 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0583, NJ 1997/209).

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de
Hullu, V. van den Brink, E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend
griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 juni 2017.

Vgl. HR 7 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1005, NJ 2016/430, rov. 2.4.3.

Vgl. daarover Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 90-92, en ABRvS 26 november 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:4284.

Vgl. HR 3 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD0737, NJ 1997/657 met betrekking tot het voorhanden
hebben van munitie in de zin van art. 26 Wet wapens en munitie.

Vgl. HR 31 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1436, NJ 2009/175 met betrekking tot het dwingen tot
het ondergaan van handelingen als vermeld in art. 242 Sr.

Vgl. bijvoorbeeld HR 25 november 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC7058, NJ 1981/170.

Art. 420bis.1 en art. 420quater.1 Sr.

Kamerstukken II 2015/16, 34 294, nr. 3, p. 7.

Kamerstukken II 2000/01, 27 159, nr. 5, p. 8-10.

Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 19.

Kamerstukken II 1982/83, 17 975, nr. 3, p. 12.

HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:501, NJ 2017/169.

4 Beslissing
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13

14

Vgl. bijvoorbeeld HR 19 februari 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC6817, NJ 1980/384 en HR 4 december
1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8648, NJ 1991/345.

Vgl. daarover HR 1 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM9102, NJ 2011/394.

Vgl. HR 16 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR2437, NJ 2005/43.
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Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Opiumwetdelicten (art. 3.B en 11b Opiumwet). Eendaadse samenloop (art. 55.1
Sr) en voortgezette handeling (art. 56.1 Sr). De HR wijdt algemene beschouwing
aan eendaadse samenloop en voortgezette handeling vanwege het belang van deze
regelingen in feitelijke aanleg. De zeer beperkte toetsing in cassatie zal niet
veranderen. De HR benadrukt dat een enigszins uiteenlopen van de strekking van
de desbetreffende strafbepalingen niet in de weg staat aan het aannemen van
eendaadse samenloop of een voortgezette handeling. Voor eendaadse samenloop
komt het vooral aan op de vraag of de bewezenverklaarde gedragingen in die mate
een samenhangend, zich min of meer op dezelfde tijd en plaats afspelend
feitencomplex opleveren dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt wordt
gemaakt. Voor de voortgezette handeling komt het erop aan of de verschillende
bewezenverklaarde, elkaar in tijd opvolgende gedragingen (ook met betrekking tot
het “wilsbesluit”) zo nauw met elkaar samenhangen dat de verdachte daarvan (in
wezen) één verwijt wordt gemaakt. Het voorgaande brengt mee dat het
toepassingsbereik van de regelingen ruimer is dan wellicht uit eerdere rechtspraak
kon worden afgeleid. Het toetsingskader voor “één feit” a.b.i. art. 55.1 Sr kan
echter niet gelijkgeschakeld worden met het toetsingskader voor “hetzelfde feit”
a.b.i. art. 68 Sr. Denkbaar is dat de feitenrechter in geval van eendaadse
samenloop, teneinde onevenredige aansprakelijkheid te voorkomen, enkelvoudige
kwalificatie aangewezen acht. ’s Hofs oordeel dat m.b.t. het onder 1 en 2
bewezenverklaarde sprake is van meerdaadse samenloop getuigt niet van een
onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, gelet op het hiervoor overwogene
en in aanmerking genomen de mate waarin de strekkingen van de art. 3.B en art.
11B Opiumwet uiteenlopen. Aan dit oordeel doet niet af dat een niet-gelijktijdige
vervolging voor beide feiten onder omstandigheden vragen oproept i.v.m. art. 68
Sr.

Samenhang met 15/04918 en 16/00667.
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[verdachte]

1.  Het gerechtshof Amsterdam heeft bij arrest van 9 oktober 2015 de verdachte in de zaak met
parketnummer 15-740229-12 onder 1 wegens “medeplegen van in de uitoefening van een beroep
of bedrijf opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, onder B, van de Opiumwet gegeven
verbod met betrekking tot een grote hoeveelheid van een middel” en in de zaak met
parketnummer 15/710436-12 onder 2 wegens “deelneming aan een organisatie die tot oogmerk
heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 11, derde en vijfde lid, van de Opiumwet”
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, met aftrek als bedoeld in art. 27 Sr.

2.  De onderhavige zaak hangt samen met de zaken tegen de medeverdachten [medeverdachte 1]
(15/04918) en [medeverdachte 2] (16/00667). In deze zaken zal ik vandaag ook concluderen.

3.  Namens de verdachte heeft mr. R.J. Baumgardt, advocaat te Spijkenisse, één middel van cassatie
voorgesteld.

4.  Het middel bevat de klacht dat het hof op de bewezen verklaarde feiten ten onrechte art. 55,
eerste lid, Sr niet heeft toegepast, zodat de kwalificatiebeslissing en/of de beslissing over de
strafoplegging onvoldoende met redenen is/zijn omkleed.

5.  Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard:

“zaak met parketnummer 15/740229-12:

feit 1:

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2009 tot en met 25 februari 2011 te Beverwijk, tezamen
en in vereniging met anderen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld in
een pand aan de [a-straat 1] een groot aantal hennepplanten;

zaak met parketnummer 15-710436-12 (gevoegd):

feit 2:

hij in de periode van 1 januari 2009 tot en met 25 februari 2011 te Beverwijk, tezamen en in
vereniging met anderen, heeft deelgenomen aan een criminele organisatie (bestaande onder meer uit
[medeverdachte 1] , [betrokkene 1] , [betrokkene 2] en [medeverdachte 1] ) die tot oogmerk had het
plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 11 derde en vijfde lid van de Opiumwet, te weten het
opzettelijk bedrijfsmatig en/of beroepsmatig telen van een grote hoeveelheid hennep.”

6. Het hof heeft onder de toepasselijke wettelijke voorschriften art. 57 Sr aangehaald en de feiten
gekwalificeerd zoals onder 1 weergegeven. Daaruit volgt dat het hof ten aanzien van de bewezen
verklaarde feiten meerdaadse samenloop heeft aangenomen.

7. Het in het middel aangevoerde geeft mij aanleiding langer stil te staan bij de leerstukken
eendaadse samenloop en voortgezette handeling. Deze leerstukken zijn in de recente rechtspraak
van de Hoge Raad niet uitvoerig aan bod gekomen. Eén van de oorzaken daarvan is de ontwikkeling
van de jurisprudentie onder invloed van art. 80a RO. De enkele omstandigheid dat het hof ten
onrechte toepassing heeft gegeven aan art. 57 Sr (meerdaadse samenloop) in plaats van aan art. 55
Sr (eendaadse samenloop) of art. 56 Sr (voortgezette handeling) brengt niet mee dat de verdachte
een voldoende rechtens te respecteren belang heeft bij zijn cassatieberoep en bij vernietiging van de
bestreden uitspraak. In veel gevallen heeft het hof immers een aanzienlijk lagere straf opgelegd dan
het strafmaximum dat van toepassing zou zijn in geval het hof wel zou zijn uitgegaan van eendaadse
samenloop dan wel voortgezette handeling. In een dergelijk geval is het belang van de verdachte bij
het cassatieberoep niet evident. Indien in de cassatieschriftuur evenmin een genoegzame toelichting
ten aanzien van het belang bij het cassatieberoep is opgenomen, is sprake van een geval dat de
Hoge Raad schaart onder de zaken waarin toepassing wordt gegeven aan art. 80a RO vanwege
klaarblijkelijk onvoldoende belang.1
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8. Het aantal recente zaken waarin de Hoge Raad zich inhoudelijk uitlaat over de toepassing van
eendaadse samenloop en voortgezette handeling ten opzichte van meerdaadse samenloop is
schaars. Zoals in het vervolg van deze conclusie nog aan de orde komt, wijkt de feitenrechtspraak
soms af van de lijn in de rechtspraak van de Hoge Raad. Ook in de bestuursrechtspraak komen
vraagstukken van samenloop aan de orde. In het licht van het voorafgaande, bestaat naar mijn
mening behoefte aan een richtinggevend arrest van de Hoge Raad op dit terrein. Om die reden zal ik
in deze conclusie zaaksoverstijgende beschouwingen wijden aan de leerstukken van eendaadse
samenloop en voortgezette handeling.2 Ik ben mij ervan bewust dat het middel zich toespitst op
eendaadse samenloop. Niettemin betrek ik in deze beschouwingen ook de voortgezette handeling. De
twee rechtsfiguren hangen nauw met elkaar samen. Bovendien verdient de afbakening tussen deze
twee rechtsfiguren nadere aandacht.

Eendaadse samenloop

9. Art. 55, eerste lid, Sr luidt als volgt:

“Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één van die bepalingen toegepast, bij
verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.”

10. Wanneer één feit onder meer dan één strafbepaling is te rubriceren, wordt slechts één
strafbepaling toegepast. In een dergelijk geval is sprake van eendaadse samenloop (concursus
idealis). Minister Modderman maakte onderscheid tussen dit geval en het geval waarin meer feiten
onder meer dan één strafbepaling vallen of meer dan één vergrijp van gelijke aard opleveren
(meerdaadse samenloop of concursus realis).3 Aldus komt het bij de vraag of eendaadse samenloop
kan worden aangenomen aan op de vraag of sprake is van één feit in de zin van art. 55, eerste lid, Sr.
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat art. 55, eerste lid, Sr voortkomt uit de wens dubbele bestraffing
voor hetzelfde feit te voorkomen. In de memorie van toelichting werd in deze zin opgemerkt:
“Niemand kan voor hetzelfde feit meer dan eens gestraft worden”.4 Uit deze opmerking blijkt het
verband met het verbod op dubbele bestraffing bij niet-gelijktijdige vervolging: het Anrechnungsprinzip,
dat onderdeel uitmaakt van het ne bis in idem-beginsel.5

11. In de loop der jaren is het antwoord op de vraag wanneer sprake is van een feit in de zin van art.
55, eerste lid, Sr aan verandering onderhevig geweest. In de memorie van toelichting bij de
voorgestelde bepaling gaf minister Modderman aan dat sprake was van een feit in de zin van art. 55,
eerste lid, Sr:

“(…) wanneer hetzelfde feit meer dan één zelfstandig vergrijp oplevert, wanneer een strafbaar feit
door de omstandigheden, waaronder het gepleegd wordt of waarvan het vergezeld gaat, in een
bepaald geval tevens een ander strafbaar feit oplevert. Zoo is verkrachting, in het openbaar
gepleegd, altijd tevens eene openbare schennis der eerbaarheid; zoo moge het eerstegemeld misdrijf
zeer goed denkbaar zijn zonder mishandeling, dit belet niet dat in concreto het feit der verkrachting
tevens zal kunnen vallen in de strafbepaling der mishandeling.”6

12. In de wetsgeschiedenis werd aldus bij de invulling van het feitsbegrip de nadruk gelegd op de
gedraging, de fysieke eenheid: eendaadse samenloop was aanwezig “wanneer men met het
ligchamelijk oog eene éénheid ziet en met het oog des geestes eene pluraliteit”.7 Als dezelfde
gedraging onder meer dan één strafbepaling was te rangschikken, was art. 55, eerste lid, Sr van
toepassing.

13. De vroege rechtspraak over het feitsbegrip in art. 55, eerste lid, Sr sluit in verschillende opzichten
aan bij de wetsgeschiedenis. In de eerste plaats wordt bij de invulling van het feitsbegrip de nadruk
gelegd op de fysieke eenheid, te weten de eenheid van tijd, plaats en handeling.8 In de tweede
plaats komt het in de wetsgeschiedenis onderstreepte verband tussen het ne bis in idem-beginsel en
eendaadse samenloop tot uitdrukking doordat voor beide leerstukken eenzelfde feitsbegrip wordt
gehanteerd.
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14. In beide opzichten is de latere rechtspraak echter een andere koers gaan varen. De Hullu merkt
op dat de invulling van het feitsbegrip aan de hand van de waarneembare gedraging ertoe leidde dat
onredelijk vaak eendaadse samenloop werd aangenomen.9 In het bekende Oude Kijk in het Jatstraat-
arrest uit 1932 neemt de Hoge Raad afstand van een louter fysieke invulling van het begrip ‘feit’ als
bedoeld in art. 55, eerste lid, Sr. Het ging in de zaak die leidde tot dit arrest om een automobilist die
werd vervolgd wegens rijden zonder licht en rijden onder invloed van alcohol. Hoewel beide feiten zich
gelijktijdig en op dezelfde plaats (kunnen) voordoen, achtte de Hoge Raad zulks niet doorslaggevend
voor de vraag of sprake was van hetzelfde feit. Daartoe overwoog hij:

“dat deze twee feiten geheel los van elkander kunnen worden gedacht en elk feit op zichzelf een
zelfstandige overtreding van verschillend karakter oplevert, zoodat, al kunnen zij zich, gedurende een
zeker tijdsverloop, zeer gemakkelijk ten aanzien van eenzelfden dader gelijktijdig voordoen, die
gelijktijdigheid niet iets wezenlijks is, het eene feit niet als 't ware in het andere opgaat en het eene
feit dan ook niet kan worden beschouwd als een omstandigheid, waaronder het andere feit zich
voordoet; dat bij een dergelijk complex van feiten het ook zeer goed mogelijk is, dat op een bepaald
oogenblik het eerste feit, onafhankelijk van het tweede en op een ander oogenblik het tweede feit
onafhankelijk van het eerste wordt geconstateerd.”10

15. Uit dit arrest wordt duidelijk dat de omstandigheid dat sprake is van een fysieke eenheid ten
aanzien van tijd en plaats nog niet meebrengt dat sprake is van hetzelfde feit als bedoeld in art. 55,
eerste lid, Sr. Het bewezen verklaarde wordt in dit verband bezien in zijn strafrechtelijk relevante
betekenis. Deze invulling van het feitsbegrip is in de literatuur wel de “aspectenleer” genoemd. De
rechtspraak over het feitsbegrip van art. 68 Sr volgde aanvankelijk deze koers.11

16. De aspectenleer betekende een scherpe koerswijziging. De reikwijdte van de eendaadse
samenloop werd daardoor sterk beperkt. Bij een uiteenlopende strekking van de verschillende
toepasselijke strafbepalingen is in die benadering geen sprake van eendaadse samenloop, ook al is er
sprake van eenheid van tijd, plaats en handeling.12 Daarmee is afstand genomen van de nadruk op de
fysieke eenheid die op grond van de wetsgeschiedenis als kenmerkend voor “een feit” in de zin van
art. 55, eerste lid, Sr werd gezien. De aandacht verschuift naar de strafrechtelijke betekenis van het
bewezen verklaarde. Die strafrechtelijke betekenis kan op verschillende manieren worden ingevuld.13

Denkbaar is dat de nadruk wordt gelegd op het geschonden rechtsbelang of op de strekking van de
toepasselijke strafbepalingen. Pompe merkt echter terecht op dat het tot het uiterste doorvoeren van
de benadering waarin de strafrechtelijke betekenis leidend is voor het vaststellen of sprake is van één
feit ertoe zou leiden dat het begrip feit als bedoeld in art. 55, eerste lid, Sr wordt vereenzelvigd met
het begrip ‘strafbaar feit’.14 Daarmee zou de leer van de eendaadse samenloop haar betekenis
hebben verloren, omdat deze nu juist in het leven is geroepen voor gevallen waarin één feit meer dan
één strafbaar feit oplevert. Ook als de strekking bepalend wordt geacht, kan onderscheid worden
gemaakt naar gelang het gaat om een toetsing van de strekking van de strafbepaling dan wel om een
toetsing van de strekking van de gedraging als zodanig. In de eerste benadering staat de abstracte,
strafrechtelijke betekenis centraal, terwijl in de tweede concrete, feitelijke elementen verweven zijn.15

17. In het Oude Kijk in ’t Jatstraat-arrest gaf de Hoge Raad nog geen uitsluitsel over de precieze
invulling van de strafrechtelijke betekenis van het bewezen verklaarde. Uit latere rechtspraak volgt
dat in dit verband de strekkingen van de toepasselijke strafbepalingen doorslaggevend zijn. Indien de
strekkingen van de betrokken strafbepalingen uiteenlopen, is eendaadse samenloop in beginsel niet
aan de orde.16 Klachten in cassatie die ertoe strekken dat het hof ten onrechte art. 55, eerste lid, Sr
niet heeft toegepast, stranden veelal op een verschil in strekking tussen de diverse strafbepalingen.17

Ter illustratie valt te wijzen op een zaak waarin was bewezen verklaard: 1) door bedreiging met
geweld dwingen tot het afgeven van onder meer geld door het slachtoffer onder bedreiging met een
vuurwapen te dwingen met zijn auto naar Barendrecht en Rotterdam te rijden en dreigend toe te
voegen ‘portemonnee, rijden, pinnen’, en 2) wederrechtelijke vrijheidsberoving door het slachtoffer
onder bedreiging met een vuurwapen te dwingen met zijn auto naar Barendrecht en Rotterdam te
rijden. De Hoge Raad overwoog dat art. 55, eerste lid, Sr niet voor toepassing in aanmerking komt
omdat de artikelen 317 Sr (afpersing) en art. 282 Sr (opzettelijke vrijheidsberoving) een verschillende
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strekking hebben.18Zelfs twee onderdelen van dezelfde strafbepaling kunnen strekken ter
bescherming van verschillende belangen. De verdachte die een theedoek in brand stak in een woning,
waardoor zowel gemeen gevaar voor goederen als levensgevaar voor een ander ontstond, maakte
zich schuldig aan twee verschillende strafbare feiten (strafbaar gesteld in art. 157, onder 1 en onder
2, Sr), in meerdaadse samenloop begaan.19 Eendaadse samenloop bestond evenmin tussen een
poging tot gekwalificeerde diefstal, waartoe de verdachte en zijn medeverdachten onder meer een
vuurwapen en munitie voorhanden hebben, en het medeplegen van het voorhanden hebben van
dezelfde voorwerpen in het kader van de voormalige Vuurwapenwet. De Hoge Raad oordeelde dat
niet alleen de strekkingen van de desbetreffende strafbepalingen verschilden, maar ook, althans voor
een deel, verschil bestond in plaats en derhalve van tijd tussen de bewezen verklaarde feiten.20

Vanwege het verschil in strekking kon evenmin eendaadse samenloop bestaan tussen de
voorbereiding van Opiumwetdelicten en deelneming aan een criminele organisatie.21 In een andere
zaak waarin het hof meerdaadse samenloop had aangenomen, overwoog de Hoge Raad dat de
strafbaarstellingen van openlijke geweldpleging (art. 141 Sr) en deelneming aan een aanval (art. 306
Sr) van elkaar verschillen.22 Ook in een zaak waarin een valse bommelding (art. 142a, tweede lid, Sr)
was gedaan door misbruik te maken van het alarmnummer (art. 142, tweede lid, Sr), was sprake van
meerdaadse samenloop. De Hoge Raad oordeelde dat de strafbepalingen verschillende strekkingen
hebben.23

18. Eendaadse samenloop wordt wel aangenomen in gevallen waarin het bijvoorbeeld gaat om het
invoeren, vervoeren en aanwezig hebben van dezelfde hoeveelheid drugs24 of waarin met één
gedraging meer dan één zedendelict wordt begaan.25 Wanneer één gedraging meer objecten of
gevolgen heeft, doordat er bijvoorbeeld meer dan één slachtoffer is, is in het kader van een materieel,
door het gevolg bepaald delict sprake van meer normschendingen en moet meerdaadse samenloop
worden aangenomen.26 Niet de eenmalige handeling, maar de gevolgen worden toegerekend.27

19. Uit het voorafgaande moge duidelijk worden dat het bereik van eendaadse samenloop sterk is
teruggedrongen en dat de beoordeling of sprake is van één feit in hoge mate een juridische
beoordeling vergt. Die juridische beoordeling kent een zeker abstractieniveau: los van de concrete
feitelijke constellatie, wordt betekenis gehecht aan de strekking van de in het geding zijnde
strafbepalingen. Daarbij gaat het om een abstracte toetsing die de Hoge Raad zelf kan uitvoeren. Ook
daarmee wordt geïllustreerd hoe ver de uitleg van het feitsbegrip verwijderd is geraakt van de
feitelijke invulling die daaraan in de wetsgeschiedenis is gegeven.

20. In de literatuur is kritiek geuit op de grote nadruk die de Hoge Raad in het kader van art. 55,
eerste lid, Sr legt op de strekkingen van de overtreden strafbepalingen. ’t Hart merkte in een noot op
dat het leerstuk eendaadse samenloop vrijwel geen betekenis meer heeft, waardoor een ongewenste
cumulatie aan strafrechtelijke aansprakelijkheden kan ontstaan.28 De Hullu vraagt zich af of met de
huidige invulling van het feitsbegrip nog voldoende recht wordt gedaan aan het feitelijke aspect van
eendaadse samenloop en of de bedoeling van de wetgever met de regeling – het voorkomen van
dubbele bestraffing wegens hetzelfde feit – met de huidige interpretatie van het feitsbegrip nog wel
voldoende uit de verf komt.29 Bepleit zou kunnen worden meer ruimte te laten voor een feitelijke
toetsing, zodat eendaadse samenloop ook kan worden aangenomen wanneer de strekkingen van
betrokken strafbepalingen enigszins uiteenlopen. Op die manier zou beter recht kunnen worden
gedaan aan het doel onbillijke zware bestraffing te voorkomen.30

21. Daarbij komt het volgende. Zoals opgemerkt, heeft het feitsbegrip in art. 55, eerste lid, Sr lange
tijd dezelfde inhoud gekend als dat in art. 68 Sr.31 De Hoge Raad heeft de band tussen beide
feitsbegrippen echter doorgesneden. In het zogenoemde Emmense bromfietser-arrest uit 1961 heeft
de Hoge Raad ten aanzien van art. 68 Sr de deur geopend voor een ruimer feitsbegrip, met meer
aandacht voor de feitelijke constellatie. Het ging in deze zaak om een verdachte die was veroordeeld
wegens openbare dronkenschap, waarna hij werd vervolgd wegens rijden onder invloed van alcohol.32

De strekking van beide strafbepalingen verschilt. De Hoge Raad oordeelde:

“dat, gelet op de verwantschap in de gedragingen die in beide bepalingen zijn strafbaar gesteld,
beide daarin strafbaar gestelde feiten kunnen worden begaan onder omstandigheden waaruit blijkt
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van een zodanig verband met betrekking tot de gelijktijdigheid van de gedragingen en den
wezenlijken samenhang in het handelen en in den schuld van den dader, dat de strekking van art. 68
Sr medebrengt dat degene te wiens aanzien ter zake van overtreding van een der beide bepalingen
onherroepelijk is beslist als in dit artikel bedoeld, niet andermaal kan worden vervolgd ter zake van
overtreding van de andere bepaling.”

22. De rechtspraak inzake eendaadse samenloop heeft met deze nieuwe ontwikkeling geen gelijke
tred gehouden. Twee jaar later, in het arrest Joyriding II, bevestigde de Hoge Raad dat de
feitsbegrippen bij eendaadse samenloop en ne bis in idem niet langer hetzelfde waren en dat sprake
kon zijn van strijd met het ne bis in idem-beginsel ook al is geen sprake van één feit in de zin van art.
55, eerste lid, Sr. De Hoge Raad overwoog:

“dat er ook dan sprake kan zijn van hetzelfde feit in evenbedoelde zin, indien de feiten in den zin van
de artt. 57 jo. 62 Sr. als meerdere feiten zijn op te vatten, omdat dit laatste geval niet uitsluit dat de
feiten begaan zijn onder omstandigheden waaruit blijkt van een zodanig verband m.b.t. de
gelijktijdigheid van de gedragingen en den wezenlijken samenhang in het handelen en in de schuld
van den dader, dat de strekking der artt. 68 en 74 Sr. medebrengt, dat zij in den zin van beide
laatstgenoemde bepalingen als hetzelfde feit zijn aan te merken.”33

23. In februari 2011 heeft de Hoge Raad het toetsingskader voor de beoordeling of een tweede
vervolging in strijd is met het ne bis in idem-beginsel verduidelijkt.34 De Hoge Raad overwoog:

“2.9.1. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van "hetzelfde feit", dient de rechter in de situatie
waarop art. 68 Sr ziet de in beide tenlasteleggingen omschreven verwijten, en in de situatie waarop
art. 313 Sv ziet de in de tenlastelegging en de in de vordering tot wijziging van de tenlastelegging
omschreven verwijten te vergelijken.

Bij die toetsing dienen de volgende gegevens als relevante vergelijkingsfactoren te worden
betrokken.

(A) De juridische aard van de feiten.

Indien de tenlastegelegde feiten niet onder dezelfde delictsomschrijving vallen, kan de mate van
verschil tussen de strafbare feiten van belang zijn, in het bijzonder wat betreft

(i) de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de onderscheidene delictsomschrijvingen strekken, en

(ii) de strafmaxima die op de onderscheiden feiten zijn gesteld, in welke strafmaxima onder meer tot
uitdrukking komt de aard van het verwijt en de kwalificatie als misdrijf dan wel overtreding.

(B) De gedraging van de verdachte.
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Indien de tenlasteleggingen respectievelijk de tenlastelegging en de vordering tot wijziging daarvan
niet dezelfde gedraging beschrijven, kan de mate van verschil tussen de gedragingen van belang zijn,
zowel wat betreft de aard en de kennelijke strekking van de gedragingen als wat betreft de tijd
waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij zijn verricht.”

24. Een inhoudelijke verandering is met de verduidelijking in het overzichtsarrest niet beoogd. Ook
naar huidig recht heeft het feitsbegrip bij ne bis in idem een ruimere reikwijdte dan dat bij eendaadse
samenloop. Volgens de Hoge Raad komt art. 55, eerste lid, Sr niet voor toepassing in aanmerking als
de betrokken strafbepalingen een verschillende strekking hebben.35 In het kader van art. 68 Sr
bestaat daarentegen ruimte aan te nemen dat sprake is van één feit, ook al verschillen de strekkingen
van de in het geding zijnde strafbepalingen van elkaar. Bij deze conclusie passen twee
kanttekeningen.

25. In de eerste plaats komt ook in de recente rechtspraak van de Hoge Raad ten aanzien van art. 68
Sr groot gewicht toe aan de strekking van de toepasselijke strafbepalingen. Daarbij gaat het meer
specifiek om de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de verschillende delictsomschrijvingen
strekken. Borgers stelt in dit verband dat de Hoge Raad in de arresten die zijn gewezen na het
overzichtsarrest uit 2011 de juridische aard van de gedragingen sterk op de voorgrond plaatst.
Volgens hem is de juridische aard van de feiten de belangrijkste – zo niet de beslissende –
beoordelingsfactor.36 Uit het overzichtsarrest volgt wel dat bij de beoordeling van de juridische aard
van de feiten niet alleen de strekking van de toepasselijke strafbepalingen een rol speelt, maar dat
ook belang wordt gehecht aan de strafmaxima die op de onderscheiden feiten zijn gesteld, omdat
daarin volgens de Hoge Raad de aard van het verwijt tot uitdrukking komt, al zou in dit verband naar
mijn mening eerder kunnen worden gedacht aan de ernst van het verwijt. Ook de kwalificatie als
misdrijf dan wel overtreding is van belang. Een vergelijking van de feitelijke gedragingen lijkt eerst
aan de orde te komen als er geen grote verschillen bestaan tussen de met de strafbepalingen te
beschermen rechtsgoederen en de daarop gestelde strafmaxima. De Hoge Raad hanteert als
vuistregel dat een aanzienlijk verschil in de juridische aard van de feiten en / of in de gedragingen tot
de slotsom kan leiden dat geen sprake is van hetzelfde feit in de zin van art. 68 Sr. Als de strekkingen
van de strafbepalingen in het licht van de daarmee te beschermen rechtsgoederen en strafmaxima ver
uiteenlopen, komt de Hoge Raad niet toe aan een vergelijking van de ten laste gelegde
gedragingen.37

26. Een tweede kanttekening betreft het volgende. In 2015 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen
waarin iets meer ruimte lijkt te worden gecreëerd voor het aannemen van eendaadse samenloop in
gevallen waarin de strekkingen van de in het geding zijnde strafbepalingen enigszins uiteenlopen.38

Het ging in deze zaak om een verdachte die was veroordeeld wegens schuldheling en
schuldwitwassen. Dezelfde handelingen lagen aan de bewezenverklaringen ten grondslag. De Hoge
Raad haalt de wetsgeschiedenis over de strafbaarstelling van witwassen aan. Hieruit blijkt dat de
delictsomschrijvingen van heling en witwassen elkaar deels overlappen, zodat in bepaalde gevallen
zowel een helingbepaling als een witwasbepaling van toepassing kan zijn. De officier van justitie kan
in een dergelijk geval kiezen welk feit hij ten laste legt en of hij feiten alternatief ten laste legt. De
Hoge Raad voegt daaraan toe:

“4.3.3. Tegen deze achtergrond moet worden aangenomen dat niet is uitgesloten dat zich gevallen
kunnen voordoen waarin sprake is van eendaadse samenloop (art. 55, eerste lid, Sr) van heling en
witwassen van hetzelfde voorwerp. Dat de strafbaarstelling van witwassen in sterkere mate dan bij
de strafbaarstelling van heling het geval is strekt ter bescherming van de integriteit van het financiële
en economische verkeer, staat daaraan niet in de weg indien het gaat om een - naar de kern
genomen - identiek feitencomplex.

4.3.4. Afhankelijk van de omstandigheden is het voorts niet uitgesloten dat sprake is van een
voortgezette handeling (art. 56, eerste lid, Sr) van heling en witwassen indien aan de gedragingen
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van de verdachte met betrekking tot hetzelfde voorwerp één ongeoorloofd wilsbesluit ten grondslag
ligt.

(…)

4.3.6. Gelet op het voorgaande en in aanmerking genomen dat uit de bewezenverklaringen en de
door het Hof gebezigde bewijsvoering volgt dat het bij de heling en het witwassen van de sieraden
afkomstig uit een op 25 oktober 2010 gepleegde overval gaat om een uit het oogpunt van tijd, plaats,
gedragingen en voorwerpen identiek feitencomplex, is niet zonder meer begrijpelijk dat het Hof dit
helen en witwassen als meerdaadse, en niet als eendaadse samenloop heeft aangemerkt. In zoverre
slagen de middelen.”

27. Uit dit arrest kan worden afgeleid dat het niet langer uitgesloten kan worden geacht dat
eendaadse samenloop wordt aangenomen in geval de strekkingen van de toepasselijke
strafbepalingen niet identiek zijn, mits aan die strafbare feiten hetzelfde feitencomplex ten grondslag
ligt. Daarmee lijkt de feitelijke constellatie een compenserende betekenis te kunnen hebben in
gevallen waarin de strekkingen van de strafbepalingen niet geheel overeenkomen. Een dergelijke
benadering doet denken aan de invulling van het feitsbegrip in het kader van art. 68 Sr. Vergaande
conclusies kunnen aan dit arrest evenwel niet worden verbonden. In de eerste plaats zijn de
overwegingen in het arrest toegesneden op de verhouding tussen heling en witwassen. Zij zijn niet in
algemene termen gegoten, zoals in het overzichtsarrest inzake ne bis in idem uit 2011. In het kader
van de geschiedenis van de totstandkoming van de witwasbepalingen is in verband met de
gezamenlijke vervolging van een gronddelict en witwassen benadrukt dat de samenloopbepalingen
grenzen stellen aan de cumulatie van de op de verschillende feiten gestelde maximumstraffen.39 Ook
de Hoge Raad verwijst naar deze passage uit de wetsgeschiedenis. In de tweede plaats overweegt
de Hoge Raad dat de strafbaarstelling van witwassen in sterkere mate dan bij de strafbaarstelling van
heling het geval is strekt ter bescherming van de integriteit van het financiële en economische verkeer.
Daarmee wordt een verschil in gradatie tot uitdrukking gebracht. Dat is wat anders dan dat beide
bepalingen een verschillende strekking hebben. Toch biedt de lijn in dit arrest aanknopingspunten om
te bezien of het feitsbegrip in het kader van art. 55, eerste lid, Sr aanpassing behoeft. Daartoe zal
eerst kort aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen in de feitenrechtspraak.

28. De Graaf constateert dat rechtbanken en hoven in bepaalde gevallen eerder eendaadse
samenloop aannemen dan op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad zou kunnen worden
verwacht.40 Zij wijst op situaties waarin de strekkingen van de overtreden delictsomschrijvingen
(enigszins) uiteenlopen en toch eendaadse samenloop wordt aangenomen, zoals bij openlijke
geweldpleging en mishandeling, beide bestaande in hetzelfde feitencomplex.41 Daarbij merkt zij op dat
een strafbaar feit in sommige gevallen automatisch gepaard gaat met een ander, terwijl aan de
verdachte in wezen slechts één verwijt wordt gemaakt en het tweede feit hooguit het verwijt ter zake
van het eerste feit inkleurt. Als voorbeeld noemt zij de bedreiging met een misdrijf (artikel 285 Sr) die
plaatsvindt samen met (de poging tot) het plegen van datzelfde misdrijf. De rechtbank Noord-Holland
nam eendaadse samenloop aan in een zaak waarin een poging tot verkrachting gepaard was gegaan
met een mishandeling van het slachtoffer. De rechtbank was van oordeel dat de feiten zodanig met
elkaar waren verweven en zozeer in elkaar opgingen dat sprake was van eendaadse
samenloop.42Kennelijk stond het verschil in strekking tussen beide strafbepalingen voor de rechtbank
niet in de weg aan het aannemen van eendaadse samenloop en was voor de rechtbank de
samenhang tussen het bewezen verklaarde zodanig dat naar haar oordeel sprake was van één feit.

Convergentie van feitsbegrippen?

29. Uit het voorafgaande kwam naar voren dat de Hoge Raad tot aan het begin van de jaren zestig
van de vorige eeuw aan de term ‘feit’ in art. 55, eerste lid, Sr dezelfde invulling gaf als aan deze term
in art. 68 Sr. De rechtspraak inzake het feitsbegrip in art. 68 Sr is sindsdien geëvolueerd, zonder dat
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het feitsbegrip in art. 55 Sr daarmee gelijke tred heeft gehouden. De Hoge Raad heeft duidelijk
gemaakt dat beide feitsbegrippen divergeren, zonder de grond daarvoor kenbaar te maken. Het
overzichtsarrest uit 2011 biedt een toetsingskader voor de beoordeling of sprake is van een feit in de
zin van art. 68 Sr. Het ligt niet in de rede in het kader van deze conclusie, die zich concentreert op de
samenloopregeling, te tornen aan het in dit betrekkelijk recente arrest verduidelijkte toetsingskader.
Wel rijst de vraag of de feitenrechter bij de invulling van het feitsbegrip in art. 55, eerste lid, Sr meer
vrijheid zou moeten worden geboden in geval van een identiek feitencomplex eendaadse samenloop
aan te nemen, ook al komen de strekkingen van de beide strafbepalingen niet geheel overeen. Het
hiervoor genoemde arrest van de Hoge Raad van 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:501 inzake heling
en witwassen lijkt daarvoor ruimte te bieden. In het verlengde daarvan rijst de vraag of het wenselijk
is de invulling van het feitsbegrip in art. 55, eerste lid, Sr te doen afstemmen op dat in art. 68 Sr.

30. Een mogelijke verklaring voor het verschil in interpretatie van het feitsbegrip kan worden
gevonden in de verschillende functies die de rechtsfiguren eendaadse samenloop en ne bis in idem
vervullen. Het ne bis in idem-beginsel bevat niet alleen een verbod op dubbele bestraffing, maar ook
een verbod op het herhaaldelijk vervolgen van de verdachte wegens “hetzelfde feit”.43 Betoogd kan
worden dat de drempel voor een tweede vervolging wegens dezelfde gedraging hoger moet liggen
dan de drempel voor het in één procedure vervolgen van de verdachte wegens dezelfde gedraging als
meer dan één strafbaar feit. De verdachte moet er niet alleen op kunnen vertrouwen dat hij niet
dubbel zal worden bestraft wegens hetzelfde feit, maar ook dat hij niet herhaaldelijk voor hetzelfde
feit zal worden vervolgd. Dat zou een ruimer feitsbegrip bij ne bis in idem dan bij eendaadse
samenloop kunnen rechtvaardigen. Daar staat echter tegenover dat een ruim feitsbegrip als bedoeld
in art. 68 Sr voor de rechtshandhaving verderstrekkende gevolgen heeft dan in art. 55, eerste lid, Sr.
Dat geldt bijvoorbeeld in geval sprake is van twee strafbare feiten met een significant verschil in
strafmaximum. Indien bijvoorbeeld een eenvoudige mishandeling plaatsvindt in het kader van de
geweldsuitoefening bij een verkrachting en de verdachte eerst afzonderlijk wordt vervolgd wegens de
mishandeling, kan een ruim feitsbegrip in de weg staan aan het vervolgens vervolgen wegens de
verkrachting. Een dergelijke onwenselijke consequentie kan onder meer worden tegengegaan door
het verschil in strafmaxima als beoordelingsfactor in aanmerking te nemen, zoals de Hoge Raad in
2011 tot uitdrukking heeft gebracht. De gevolgen van een ruim feitsbegrip zijn bij eendaadse
samenloop minder verstrekkend. Daarmee wordt slechts het toepasselijke strafmaximum beïnvloed,
dat in de praktijk toch zelden wordt gehaald. Het verschil in strafmaxima is wat dat betreft minder
relevant.

31. Het verschil in grondslag van de samenloopregeling en de regeling van ne bis in idem vormt naar
mijn mening geen krachtig argument voor een restrictiever feitsbegrip bij eendaadse samenloop dan
bij ne bis in idem.44 Daarbij komt dat geen sprake is van een geheel verschillende grondslag. In beide
komt het verbod van dubbele bestraffing wegens hetzelfde feit tot uitdrukking. Zo kent Frankrijk geen
bijzondere wettelijke regeling van eendaadse samenloop, maar wordt dit leerstuk in één adem
genoemd met het ne bis in idem-beginsel. Van Hattum wijst er in dit verband op dat eendaadse
samenloop en ne bis in idem in de Franse doctrine zijn te herleiden tot hetzelfde fundament, te weten
het verbod van dubbele bestraffing. In lijn daarmee zijn de feitsbegrippen in beide leerstukken
identiek.45

32. Ook in Nederland gaan stemmen op om de feitsbegrippen in beide bepalingen weer gelijk te
schakelen. Daarbij zijn verschillende benaderingen zichtbaar. Machielse merkt op dat het van elkaar
losmaken van de beide leerstukken tot onduidelijkheid heeft geleid. Hij stelt in dit verband voor het
feitsbegrip bij eendaadse samenloop en ne bis in idem gelijk te trekken op een zodanige manier, dat
feiten die in meerdaadse samenloop zijn begaan steeds ook meer feiten in de zin van art. 68 Sr
opleveren. Het feitsbegrip bij eendaadse samenloop wordt met andere woorden ook het feitsbegrip
bij ne bis in idem. De beginselen van een behoorlijk strafproces, met name het
rechtszekerheidsbeginsel, zouden in het kader van ne bis in idem een aanvullende beschermende rol
moeten vervullen.46 Meer recent zijn voorstellen gedaan om juist het feitsbegrip bij ne bis in idem
centraal te stellen en dat ook in het kader van eendaadse samenloop te hanteren. Duker stelt dat
ongeacht het verschil in doelstellingen tussen ne bis in idem en eendaadse samenloop het niet
bezwaarlijk is om het antwoord op de vraag of feiten dermate met elkaar samenhangen dat de
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verdachte wegens die feiten slechts één keer mag worden vervolgd, ook leidend te laten zijn bij het
antwoord op de vraag of bij gelijktijdige berechting slechts één strafbepaling mag worden toegepast.
Hij meent ook dat het in sommige gevallen passend is om juist wanneer strafbepalingen niet wezenlijk
van elkaar verschillen van eendaadse samenloop te spreken. Hij pleit ervoor het in het kader van
artikel 68 Sr gehanteerde toetsingskader ook van toepassing te achten op de eendaadse
samenloop.47 Ook Ouwerkerk bepleit een uitleg van het begrip ‘feit’ in art. 55 Sr die wordt afgestemd
op de interpretatie van het feitsbegrip van art. 68 Sr. Een uiteenlopend feitsbegrip in beide bepalingen
is volgens haar onwenselijk, omdat dit een coherent systeem van waarborgen tegen meervoudige
aansprakelijkstelling voor hetzelfde feit in de weg staat.48 Ten slotte toont ook De Graaf zich
voorstander van een ruimere reikwijdte van de eendaadse samenloop. Van eendaadse samenloop
zou sprake moeten zijn in geval in de bewezen verklaarde feiten slechts één verwijt aan de verdachte
tot uitdrukking wordt gebracht. Daarbij wordt in het midden gelaten of de verruiming betekent dat
daarmee de feitsbegrippen in de artikelen 55, eerste lid, Sr en 68 Sr dezelfde inhoud krijgen.

33. Uit een oogpunt van wetssystematiek heeft een eenduidige uitleg van het begrip ‘feit’ in het kader
van de verschillende verschijningsvormen van de bescherming van de verdachte tegen meervoudige
aansprakelijkstelling mijn voorkeur. Ik zie geen goede grond voor het huidige onderscheid. De
omstandigheid dat de grondslagen van beide leerstukken niet geheel overeenkomen, vormt op
zichzelf geen dwingend argument om uit te gaan van verschillende feitsbegrippen. Bij beide
leerstukken is bovendien het verbod van dubbele bestraffing wegens hetzelfde feit aan de orde. Ik
meen dat het genoemde arrest uit 2015 inzake de verhouding tussen witwassen en heling een goed
aanknopingspunt biedt om bij de beantwoording van de vraag of sprake is van eendaadse samenloop
meer rekening te houden met de concrete omstandigheden van het geval, in het bijzonder indien het
in wezen gaat om een identiek feitencomplex. Daarmee zou de uitleg van het feitsbegrip minder ver
komen af te staan van hetgeen de ontwerper van het Wetboek van Strafrecht daarmee voor ogen
heeft gestaan. Een terugkeer naar een opvatting waarin de materiële handeling doorslaggevend is, is
bepaald onwenselijk. Daarmee wordt miskend dat hetgeen op dezelfde plaats en hetzelfde moment
geschiedt wezenlijk verschillende verwijten in zich kan bergen. Het begrip ‘feit’ kan in de
samenloopregeling niet los worden gezien van de strafrechtelijke betekenis daarvan.49 Machielse
noemt in dit verband het voorbeeld van het door rood licht rijden en het tegelijk veroorzaken van een
dodelijk ongeval.50 Een feitsbegrip waarbij de abstracte strekking van de toepasselijke
strafbepalingen bepalend is, staat echter naar mijn mening te ver af van wat de wetgever met de
eendaadse samenloop heeft beoogd, kan amper bescherming bieden tegen een cumulatie van
bestraffing en draagt in het licht van de jurisprudentie van de Hoge Raad inzake art. 68 Sr niet bij aan
de inzichtelijkheid van het stelsel tot bescherming tegen meervoudige aansprakelijkstelling.

34. Gelet op het voorafgaande, geef ik de Hoge Raad in overweging bij de beoordeling of sprake is
van één feit in de zin van art. 55, eerste lid, Sr het toetsingskader dat in 2011 in het kader van art. 68
Sr is verduidelijkt van overeenkomstige toepassing te verklaren. Het begrip ‘verwijt’ neemt daarin een
centrale rol in. De in 2011 verduidelijkte beoordelingsfactoren kunnen ook in het kader van de vraag of
sprake is van eendaadse samenloop dienstbaar zijn. Dat betekent dat niet uitgesloten is dat in
gevallen waarin de strekkingen van de toepasselijke strafbepalingen licht uiteenlopen, gelet op de
feitelijke samenhang in concreto, eendaadse samenloop wordt aangenomen. In geval van sterk
uiteenlopende strekkingen van de bepalingen zal niet kunnen worden gesproken van één verwijt en
zal eendaadse samenloop niet in aanmerking komen.51

35. De vraag rijst hoe om te gaan met die gevallen waarin sprake is van een ernstig feit bij de
uitvoering waarvan lichtere strafbare feiten met een andersoortige strekking worden gebruikt.
Gesproken wordt in dit verband wel van ‘consumptie.’ Te denken valt aan vernieling van kleding in het
kader van een poging doodslag. De strekking van beide strafbepalingen verschilt dusdanig, dat geen
sprake zal zijn van één feit als bedoeld in de artikelen 68 en 55, eerste lid Sr. Het zou ook bepaald
onwenselijk zijn als een vervolging wegens een poging tot doodslag zou afketsen op een – niet erg
waarschijnlijke – eerdere vervolging wegens zaaksbeschadiging. Aan de andere kant zou kunnen
worden verdedigd dat als beide feiten cumulatief worden ten laste gelegd en bewezen verklaard het
verwijt ter zake van de vernieling als het ware wordt geabsorbeerd door het meer indringende en
meeromvattende verwijt van de poging tot doodslag. Van één feit kan in dergelijke gevallen, waarin
het verwijt als zodanig verschilt, bezwaarlijk worden gesproken. Ook in de verhouding tot de hierna te
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bespreken voortgezette handeling ligt het in de rede bij strafbepalingen met sterk uiteenlopende
strekkingen niet uit te gaan van één feit. In dergelijke gevallen zal de rechter in het kader van de
straftoemetingsvrijheid rekening kunnen houden met de feitelijke samenhang tussen beide feiten en
met het verschil in strafwaardigheid.52

De voortgezette handeling

36. Art. 56 Sr luidt als volgt:

“1. Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zichzelf misdrijf of overtreding opleverende, in zodanig
verband dat zij moeten worden beschouwd als één voortgezette handeling, dan wordt slechts één
strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.

2. Insgelijks wordt slechts één strafbepaling toegepast bij schuldigverklaring aan valsheid of
muntschennis en aan het gebruikmaken van het voorwerp ten opzichte waarvan de valsheid of
muntschennis gepleegd is.”

37. De voortgezette handeling (het delictum continuatum) is voor het eerst in het Wetboek van
Strafrecht van 1881 wettelijk verankerd. In de samenloopregeling die daarvóór was opgenomen in het
Wetboek van Strafvordering, kwam de voortgezette handeling niet voor.53Het zou te verwachten zijn
dat de introductie van een dergelijke nieuwe rechtsfiguur gepaard zou zijn gegaan met handvatten
voor de rechtspraktijk. Noch de tekst van de wet noch de wetsgeschiedenis bevat evenwel een helder
toetsingskader. Aan de tekst van de wet valt te ontlenen dat, anders dan bij eendaadse samenloop,
sprake dient te zijn van meer dan één feit. Bovendien kan daaruit worden afgeleid dat sprake dient te
zijn van een zodanig verband tussen de feiten, dat zij als één geheel kunnen worden beschouwd. Hoe
dat verband moet worden vastgesteld, blijft in het midden. Ook de geschiedenis van de
totstandkoming van art. 56 Sr werpt hierop weinig licht. Aan de wetsgeschiedenis valt de volgende
toelichting te ontlenen:

“Gelijk art. 65 [55], eerste lid (concursus idealis) alleen geldt bij zamenloop van meerdere zelfstandige
vergrijpen tegen de strafwet, zoo gelden de artt. 65 en 66 (concursus realis) alleen bij zamenloop van
meerdere zelfstandige feiten. Bestaat tusschen meerdere feiten zoodanig verband, dat zij moeten
worden beschouwd als ééne voortgezette handeling, dan bestaat er ook slechts één (voortgezet)
misdrijf, en wordt slechts ééne strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf
is bedreigd. De wet stelt alleen het beginsel binnen zoo ruim mogelijke grenzen, de toepassing
verblijft aan den regter. Of eene reeks van elkander snel opvolgende handelingen meer dan één
zelfstandig misdrijf of slechts één (voortgezet) misdrijf oplevert, m.a.w. of zij met elkander in zoodanig
verband staan als art. 65 bedoelt, is eene bloot feitelijke vraag, die de wet niet kan uitmaken. Waar
het voor de toepasselijkheid van art. 65 op aankomt is, dat de verschillende strafbare feiten de uiting
zijn van één ongeoorloofd besluit. Een voortgezet misdrijf kan dus ook alleen ontstaan uit de
vereeniging van meerdere gelijksoortige feiten. Het plegen van in aard geheel verschillende
misdrijven, hoe spoedig die ook op elkander zijn gevolgd, kan nooit worden beschouwd als de
uitvoering van een en hetzelfde ongeoorloofd opzet. Zoo kunnen diefstal en doodslag of mishandeling
nooit worden aangemerkt als ééne voortgezette handeling, al wordt dan ook de laatste gepleegd om
de hinderpalen die zich bij den eersten voordoen, uit den weg te ruimen. Zoo zullen belediging en
mishandeling altijd afzonderlijk strafbaar zijn, al dient de laatste om denzelfden wrok te koelen,
waarin de eerste haar oorsprong heeft.”54

38. Anders dan de woorden “één (voortgezet) misdrijf” suggereren, gaat het bij een voortgezette
handeling om meer bewezen verklaarde strafbare feiten. Deze feiten zijn in een zodanig verband met
elkaar begaan, dat zij moeten worden beschouwd als een voortgezette handeling. Daarin verschilt de

568



voortgezette handeling van het voortdurend delict, dat juist als één strafbaar feit wordt beschouwd.
De voortgezette handeling vormt een constructie die van invloed is op het strafplafond.55 Wel moet in
de kwalificatie tot uitdrukking komen dat de bewezen verklaarde feiten als voortgezette handeling zijn
begaan.56

39. De term ‘voortgezette handeling’ veronderstelt enig tijdsverloop tussen de feiten. Ook daarin
verschilt de voortgezette handeling van de eendaadse samenloop, die immers eenheid van tijd
verlangt.57 Van Bemmelen en Van Hattum spreken van een “een voortzetting van eenmaal
aangevangen misdadig gedrag”.58 Aan art. 55, eerste lid, Sr ligt een feitelijke eenheid ten grondslag
(een “natuurlijke handelingseenheid”59), terwijl ten aanzien van de voortgezette handeling wordt
gesproken over een “rechtliche Handlungseinheit”: een door de wetgever geconstrueerde eenheid om
tot hetzelfde rechtsgevolg te komen als wanneer sprake is van eendaadse samenloop. Dat
rechtsgevolg is de absorptie van straffen: hoewel sprake is van één feit, wordt slechts één
strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.60

40. In de wetsgeschiedenis komt de ratio van art. 56 Sr niet uitdrukkelijk aan de orde.61 Remmelink
meent dat “de billijkheid eist dat als iemand zich één keer ‘heeft laten gaan’ en daarbij op één tijdstip
of vlak achter elkaar meerdere strafrechtelijke brokken gemaakt heeft hij zich niet voor al deze
scherven afzonderlijk moet verantwoorden”.62 In elk geval kan worden geconcludeerd dat het nauwe
verband tussen de toepasselijke feiten in de ogen van de wetgever klaarblijkelijk rechtvaardigt dat
daaraan ten aanzien van de straftoemeting hetzelfde rechtsgevolg wordt verbonden als aan
eendaadse samenloop.63 Uit de wetsgeschiedenis volgt voorts dat het verband tussen de feiten
daarin is gelegen dat de verschillende strafbare feiten de uiting zijn van één ongeoorloofd besluit,
terwijl het gaat om gelijksoortige feiten.

41. Deze ratio van de regeling van de voortgezette handeling is niet verschoond van kritiek gebleven.
De Hullu merkt op dat “waar de hele samenloopregeling op redelijkheid en billijkheid is gebaseerd, die
kwalificaties op de voortgezette handeling niet direct van toepassing [zijn]”.64 Hij vraagt zich af
waarom de psychische omstandigheid dat sprake is van één wilsbesluit grond zou moeten vormen
voor de absorptie van de straffen en trekt een vergelijking met het (grote) aantal gevallen waarin
sprake is van meerdaadse samenloop terwijl de strafbare feiten gelijktijdig worden begaan. Illustratief
is het voorbeeld van de verdachte die in een kort tijdsbestek twee mensen na elkaar doodschiet,
daarbij handelend vanuit één wilsbesluit (voortgezette handeling) en de verdachte die twee mensen
met één kogel gelijktijdig doodt (meerdaadse samenloop). In het laatste geval geldt ingevolge de
artikelen 57 e.v. Sr een hoger strafmaximum dan in het eerste.

42. De wetgever heeft aan de rechter veel vrijheid gelaten om te bepalen of sprake is van een
voortgezette handeling. Hij geeft alleen aan dat het moet gaan om “elkander snel opvolgende
handelingen” en dat de strafbare feiten “de uiting zijn van één ongeoorloofd besluit”. Hieruit volgt
volgens minister Modderman dat een voortgezette handeling alleen kan bestaan wanneer het gaat
om meer “gelijksoortige feiten”. In het andere geval kunnen de feiten volgens hem niet voortvloeien
uit hetzelfde “ongeoorloofd opzet”. De eisen worden wel samengevat als “eenheid van besluit” en
“gelijksoortigheid”.65 Deze aspecten lijken met elkaar samen te hangen: als de feiten niet gelijksoortig
zijn, zullen deze ook niet snel de uitdrukking vormen van één ongeoorloofd besluit. De minister gaf al
aan dat aan diefstal en mishandeling nooit hetzelfde ongeoorloofd “opzet” ten grondslag kan liggen.66

Hetzelfde geldt als feiten elkaar in tijd niet snel opvolgen. De kans is dan groot dat aan elk strafbaar
feit een afzonderlijk wilsbesluit ten grondslag ligt.67

43. Niet wordt toegelicht wanneer sprake is van één ongeoorloofd besluit. In de wetsgeschiedenis
worden de termen ‘besluit’ en ‘opzet’ door elkaar gebruikt. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat van
belang is of de feiten de uiting zijn van één en hetzelfde ongeoorloofd wilsbesluit.68 Ook de term
‘wilsbesluit’ doet aan – onvoorwaardelijk – opzet denken. Daarmee rijst wel de vraag hoe de
voortgezette handeling zich verhoudt tot bijvoorbeeld culpoze delicten. Machielse merkt in dit verband
op dat in gevallen waarin delicten min of meer onbewust zijn begaan het denkbaar is dat zij uit één en
dezelfde (negatieve) psychische houding (‘besluit’) voortkomen en er dus gronden zijn om art. 56 Sr
van toepassing te achten.69

44. De term ‘voortgezette handeling’ suggereert voorts ten onrechte dat de toepassing van het
leerstuk op omissiedelicten, waarin een nalaten en niet een handelen strafbaar is gesteld, is
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uitgesloten. De Hoge Raad heeft deze beperking, die niet met de hiervoor besproken ratio van het
leerstuk in overeenstemming is, terecht niet aanvaard. In een arrest uit 1929 ging om een verdachte
die gedurende ruim twee maanden herhaaldelijk had verzuimd als fabrikant de inslag van ruwe tabak
in een register op te tekenen. Het betrof aldus een omissiedelict. De Hoge Raad oordeelde dat uit het
bezigen van de term ‘voortgezette handeling’ geenszins mag worden afgeleid dat de toepassing van
art. 56 Sr bij omissiedelicten is uitgesloten.70 ‘Wilsbesluit’ veronderstelt een meer concrete psychische
relatie tot het feit dan ‘overtuiging’. Onvoldoende voor het aannemen van één wilsbesluit is dat een
bepaalde onveranderd gebleven overtuiging of gezindheid ten grondslag ligt aan verschillende
strafbare feiten.71 Een lang tijdsverloop tussen de bewezen verklaarde feiten vormt een contra-
indicatie voor het aannemen van één ongeoorloofd wilsbesluit.72

45. Uit het voorafgaande kwam naar voren dat minister Modderman ervan uitging dat de eis dat
verschillende strafbare feiten de uiting zijn van één ongeoorloofd besluit meebrengt dat een
voortgezette handeling alleen kan bestaan in geval van gelijksoortige feiten. Bij de bespreking van de
eendaadse samenloop kwam al aan de orde dat bij een samenhangend feitencomplex sprake kan zijn
van verschillende strafbepalingen met een uiteenlopende strekking. Ook in geval van chronologisch
kort op elkaar volgende handelingen kan sprake zijn van een dergelijke feitelijke samenhang. Te
denken valt aan de diefstal van verdovende middelen en het vervolgens verkopen daarvan. In een
dergelijk geval zou de diefstal ingegeven kunnen zijn door de direct daarop volgende verkoop. Van
gelijksoortige feiten is echter geen sprake. Machielse merkt in dit verband op dat voor het aannemen
van een voortgezette handeling niet voldoende is dat het ene misdrijf het gevolg is van het andere en
strekt tot het bereiken van een nog niet verkregen resultaat of tot het behoud van een verkregen
resultaat. In dit geval is sprake van “eenheid van einddoel, wel te onderscheiden van eenheid van
besluit”.73 Ook zou kunnen worden betoogd dat het criterium dat sprake is van één ongeoorloofd
wilsbesluit in dit verband weinig geschikt voorkomt om te bepalen welke feiten wel en welke niet in
samenhang met elkaar bezien een voortgezette handeling kunnen opleveren. Tegelijk spreekt uit de
wetsgeschiedenis de bedoeling van de wetgever deze rechtsfiguur te beperken tot soortgelijke feiten.
Het wekt dan ook geen verwondering dat de voorwaarde van gelijksoortigheid van de delicten in de
rechtspraak een eigen leven is gaan leiden, naast en niet ter invulling van de voorwaarde dat sprake
is van één ongeoorloofd wilsbesluit. Daarmee is de vraag naar de gelijksoortigheid van de delicten
een rechtsvraag geworden, die door de Hoge Raad kan worden beantwoord.74 Eenzelfde ontwikkeling
zagen wij al bij de beoordeling van de strekkingen van de strafbepalingen in het kader van de
eendaadse samenloop. Voor het overige heeft de beoordeling van het verband tussen de feiten, in
het bijzonder of sprake is van één ongeoorloofd wilsbesluit, een feitelijk karakter en kan deze in
cassatie slechts op haar begrijpelijkheid worden getoetst.75 Dat verklaart waarom bijvoorbeeld de
invoer en vervoer van dezelfde partij drugs in het ene geval kan worden aangemerkt als een
eendaadse samenloop en in het andere als een voortgezette handeling.76

46. Resteert de vraag wanneer feiten als gelijksoortig kunnen worden aangemerkt. Duidelijk is dat het
bij voortgezette handeling, anders dan bij eendaadse samenloop, kan gaan om feiten die onder
dezelfde strafbepaling kunnen worden gerubriceerd. Maar het kan ook gaan om verschillende
strafbepalingen. Dat komt ook tot uitdrukking in de formulering van art. 56 Sr, voor zover daarin is
bepaald dat slechts één strafbepaling wordt toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf
is gesteld. Dan rijst de vraag wanneer feiten gelijksoortig zijn. In de oudere rechtspraak wordt in dit
verband mede de gelijksoortigheid van de handelingen genoemd, terwijl in latere rechtspraak de
nadruk lijkt te liggen op de beoordeling van de gelijksoortigheid van de strafbare feiten als zodanig. In
een zaak uit 1913 was een postbode veroordeeld wegens het openen van een brief (art. 372 oud Sr)
en het vervolgens wijzigen van de inhoud daarvan (art. 373 oud Sr). Volgens de Hoge Raad was geen
sprake van “gelijksoortige handelingen opleverende gelijksoortige strafbare feiten” en daarmee niet
van een voortgezette handeling.77 In een zaak uit 1939 oordeelde de Hoge Raad dat het verboden
vervoer van papier en het daarna doen plegen van dit vervoer geen voortgezette handeling konden
opleveren, omdat deze niet van “gelijksoortige aard” waren.78 In een zaak waarin de verdachte
(onder meer) drugs had geruild tegen gestolen goederen, oordeelde de Hoge Raad dat tussen de
overtreding van art. 2 Opiumwet en art. 416 Sr geen voortgezette handeling kon bestaan, omdat
geen sprake was van soortgelijke feiten.79 Een vergelijkbaar oordeel volgde in een zaak waarin het
ging om het kopen van uit misdrijf afkomstige vuurwapens en het voorhanden hebben van die
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vuurwapens. Nu de strekking van art. 416 Sr een geheel andere is dan die van art. 3 jo. art. 12
Vuurwapenwet 1919, kunnen de bewezen verklaarde gedragingen volgens de Hoge Raad geen
voortgezette handeling opleveren.80 In een andere zaak, waarin art. 140 Sr en een aantal
opiumwetdelicten bewezen waren verklaard, getuigde het oordeel van het hof dat geen sprake was
van een voortgezette handeling volgens de Hoge Raad niet van een onjuiste rechtsopvatting.81 Meer
recent oordeelde de Hoge Raad dat de artikelen 317 Sr (afpersing) en 285 Sr (bedreiging)
verschillende strekkingen hebben, zodat noch art. 55, eerste lid, Sr, noch art. 56 Sr voor toepassing in
aanmerking komt.82Een voortgezette handeling kan wel bestaan tussen de invoer en het verdere
vervoer van drugs. Zo kon het hof volgens de Hoge Raad oordelen dat het binnen Nederland brengen
en vervolgens binnen Nederland verder vervoeren van heroïne als een voortgezette handeling moest
worden beschouwd, welk oordeel in cassatie niet verder kon worden getoetst.83 In 2015 oordeelde de
Hoge Raad dat niet is uitgesloten dat de delicten heling en witwassen in voortgezette handeling
worden begaan, “indien aan de gedragingen van de verdachte met betrekking tot hetzelfde voorwerp
één ongeoorloofd wilsbesluit ten grondslag ligt”.84 Dit arrest kwam bij de bespreking van de
eendaadse samenloop al aan de orde.

47. De vraag komt op hoe de eis van soortgelijkheid zich verhoudt tot de beoordeling van de strekking
van de strafbepalingen in het kader van de regeling van de eendaadse samenloop. Die vraag wordt in
de literatuur verschillend beantwoord. De Hullu benadrukt de gelijkenis tussen beide criteria en stelt
zich op het standpunt dat in gevallen waarin de in het geding zijnde strafbepalingen een verschillende
strekking hebben noch eendaadse samenloop noch voortgezette handeling voor toepassing in
aanmerking komt.85 In verschillende van de hiervoor beschreven arresten lijkt de Hoge Raad de
strekking van de strafbepalingen inderdaad rechtstreeks te relateren aan de gelijksoortigheid van de
feiten.86Machielse meent daarentegen dat deze eis niet geheel samenvalt met die van eenzelfde
strekking bij eendaadse samenloop, omdat de Hoge Raad de soortgelijkheid als zelfstandig criterium
benoemt voor de voortgezette handeling en de gelijke strekking reserveert voor de eendaadse
samenloop.87 Knigge en Wolswijk stellen dat gelijksoortigheid van de delicten een iets strenger
criterium is dan de voor het aannemen van eendaadse samenloop geldende voorwaarde van een
gelijke strekking van de delicten. Volgens hen kan bij delicten met een verschillende strekking van
voortgezette handeling zeker geen sprake zijn.88

48. In de rechtspraak van de Hoge Raad is geen steun te vinden voor het standpunt dat de Hoge
Raad de genoemde criteria voor eendaadse samenloop en voortgezette handeling op verschillende
wijzen invult. In het bijzonder zie ik geen aanknopingspunten voor de stelling dat het vereiste van
soortgelijke feiten strikter zou worden ingevuld dan het toetsingskader bij eendaadse samenloop.
Sinds HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:501 kan evenmin worden volgehouden dat bij licht
uiteenlopende strekkingen van de strafbepalingen het aannemen van een voortgezette handeling
uitgesloten zou zijn. Hoewel de strekkingen van witwassen en heling niet geheel met elkaar
overeenkomen, acht de Hoge Raad bij deze combinatie van feiten niet uitgesloten dat sprake is van
eendaadse samenloop en voortgezette handeling. Als de strekkingen van beide strafbepalingen sterk
uiteenlopen, is zowel eendaadse samenloop als voortgezette handeling uitgesloten.89

49. De Graaf wijst erop dat in de feitenrechtspraak soms een voortgezette handeling wordt
aangenomen in situaties waarin het eerste delict wordt begaan teneinde het tweede te kunnen
begaan, ook als de strafbepalingen niet als gelijksoortig kunnen worden beschouwd.90 Zij wijst
daartoe onder meer op een zaak waarin sprake was van diefstal (van cocaïne) met geweld terwijl het
feit de dood tot gevolg heeft en het daaropvolgende opzettelijk aanwezig hebben van die gestolen
cocaïne.91 De rechtbank Noord-Holland beschouwde het teweegbrengen van een ontploffing in het
kader van een plofkraak en de hierop volgende (poging tot) diefstal met braak als een voortgezette
handeling.92 De maatstaf of sprake is van gelijksoortige feiten lijkt in deze uitspraken naar de
achtergrond verdrongen dan wel op een veel meer feitelijke manier te worden ingevuld dan op grond
van de rechtspraak van de Hoge Raad mag worden verwacht. In dit verband wijs ik ook op opvatting
van de minister in het kader van de herziening van de witwaswetgeving dat de combinatie van
witwassen en het grondmisdrijf een voortgezette handeling kan opleveren. Hij baseerde deze
opvatting op de veronderstelling dat voor een voortgezette handeling nodig is dat het gaat om “één
en hetzelfde ongeoorloofde wilsbesluit en om gedragingen van gelijke aard.”93 Deze veronderstelling
strookt niet met de hiervoor besproken, juridische invulling van het criterium dat sprake moet zijn van
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gelijksoortige feiten.

50. In het voorafgaande heb ik het feitsbegrip in het kader van art. 55, eerste lid, Sr tegen het licht
gehouden en bepleit dat aansluiting wordt gezocht bij het feitsbegrip als bedoeld in art. 68 Sr.
Daarmee komt er ruimte voor het aannemen van eendaadse samenloop in gevallen waarin de
strekkingen van de in het geding zijnde strafbepalingen licht uiteenlopen. Het komt mij voor dat een
vergelijkbare accentverschuiving bij de voortgezette handeling aanbeveling verdient. Hoewel in de
rechtspraak van de Hoge Raad de eis van soortgelijkheid van de feiten in de zin van art. 56 Sr
zelfstandig wordt benoemd, volgt uit die rechtspraak niet dat daaraan een andere betekenis toekomt
dan aan de strekking van de betrokken strafbepalingen in de zin van art. 55, eerste lid, Sr. Uit een
oogpunt van wetssystematiek ligt het in de rede de invulling van de maatstaf van gelijksoortigheid
van de feiten af te stemmen op de juridische dimensie van het feitsbegrip van art. 55, eerste lid, Sr en
daarmee op hetgeen de Hoge Raad in zijn overzichtsarrest uit 2011 over het begrip ‘feit’ in art. 68 Sr
heeft overwogen ten aanzien van de “juridische aard van de feiten”.94 Dat zou betekenen dat in geval
van het licht uiteenlopen van de strekkingen van de betrokken strafbepalingen nog niet is uitgesloten
dat een voortgezette handeling wordt aangenomen. Een aanknopingspunt voor een dergelijke
benadering valt te vinden in het hiervoor besproken arrest van de Hoge Raad van 3 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:501.95 Een vergaande verruiming van het toepassingsbereik van de voortgezette
handeling levert dat niet op en komt mij ook onwenselijk voor. Daarbij speelt een rol dat de ratio van
de voortgezette handeling en de rechtvaardiging van een lager strafmaximum in geval van twee op
hetzelfde wilsbesluit gebaseerde, gelijksoortige feiten niet zonneklaar is.96 Zoals opgemerkt, ligt het
niet in de rede de – in de wetsgeschiedenis benadrukte – eis van soortgelijkheid van de feiten te
laten varen.

51. De term ‘ongeoorloofd wilsbesluit’ is ongelukkig. Het gaat hierbij niet om een in de wet verankerd
criterium, maar om een term die in het kader van de geschiedenis van totstandkoming van art. 56 Sr is
gebruikt. De term voldoet reeds niet omdat naar de huidige stand van de rechtspraak ook bij culpoze
delicten sprake kan zijn van een voortgezette handeling, terwijl deze ook in de dogmatiek niet goed
valt te plaatsen. Denkbaar is de term ‘ongeoorloofd wilsbesluit’ niet langer in het toetsingskader voor
een voortgezette handeling te gebruiken. Ter afbakening van de andere vormen van samenloop en
om recht te doen aan de bedoeling van de wetgever zou de voortgezette handeling naar mijn mening
wel gereserveerd moeten blijven voor die gevallen waarin de feiten voortkomen uit één en dezelfde
(negatieve) psychische houding die ziet op de desbetreffende concrete feiten. Overweging verdient
om ook in dit verband aansluiting te zoeken bij het toetsingskader van het feitsbegrip bij ne bis in
idem. Daarbij heeft de Hoge Raad ten aanzien van de feitelijke component overwogen dat indien de
tenlasteleggingen niet dezelfde gedraging beschrijven, de mate van verschil tussen de gedragingen
van belang kan zijn, zowel wat betreft de aard en de kennelijke strekking van de gedragingen als wat
betreft de tijd waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij zijn verricht. Deze
factoren zouden ook bij het leerstuk van de voortgezette handeling goede diensten kunnen bewijzen.

52. Een dergelijke accentverschuiving sluit aan bij pleidooien die in de literatuur zijn gehouden.
Remmelink stelt de vraag of het criterium van eenheid van wilsbesluit niet beter zou kunnen worden
vervangen door eenheid van schuld, in de zin van verwijtbaarheid. In dat verband wordt de
vergelijking getrokken met het feitsbegrip in art. 68 Sr.97 In de rechtspraak werd in dat verband bij de
beoordeling of sprake was van hetzelfde feit in de zin van art. 68 Sr onder meer de wezenlijke
samenhang in handelen en schuld betrokken. Met de verduidelijking van het toetsingskader heeft de
Hoge Raad geen inhoudelijke verandering beoogd.98 Bij voortgezette handeling gaat het in de kern
ook om een wezenlijke samenhang tussen de verschillende gedragingen en de schuld van de
verdachte. Indien wordt aangesloten bij de verduidelijking van het toetsingskader zoals neergelegd in
het genoemde overzichtsarrest uit 2011, zou dan kenmerkend voor de voortgezette handeling zijn dat
sprake is van een eenheid van strekking van de gedragingen, in die zin dat de feiten voortkomen uit
één en dezelfde (negatieve) psychische houding die ziet op de desbetreffende concrete feiten. Anders
dan bij de term ‘wilsbesluit’, biedt een dergelijke benadering ruimte voor toepassing bij culpoze
delicten en staat deze niet op gespannen voet met de dogmatiek ten aanzien van opzet. Ook zou
daarmee de samenhang tussen de verschillende verschijningsvormen van waarborgen tegen
meervoudige aansprakelijkstelling worden bevorderd.
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Toepassing op de voorliggende zaak

53. De steller van het middel betoogt dat de bewezen verklaarde feiten in een zodanig verband tot
elkaar staan dat deze moeten worden aangemerkt als een geval van eendaadse samenloop.

54. Het middel kan niet slagen. Daartoe wijs ik er in de eerste plaats op dat het belang van de
verdachte bij het middel niet evident is. Het hof heeft immers een aanzienlijk lagere straf opgelegd
dan het strafmaximum dat van toepassing zou zijn in geval het hof wel zou zijn uitgegaan van
eendaadse samenloop. In de cassatieschriftuur is evenmin een genoegzame toelichting ten aanzien
van het belang bij het cassatieberoep is opgenomen, zodat onvoldoende belang bij het middel
bestaat.99

55. Maar ook als het middel inhoudelijk zou worden beoordeeld, kan het naar mijn mening niet slagen.
Daartoe wijs ik op het volgende.

56. Art. 11, derde lid, Opiumwet luidt als volgt:

“Hij die in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 3,
onder B, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete
van de vijfde categorie.”

57. Art. 11a (oud) Opiumwet luidt als volgt:

“1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in
artikel 10, derde, vierde en vijfde lid, 10a, eerste lid, of 11, derde, vierde en vijfde lid, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Artikel 140, derde en vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige
toepassing.”

58. De onder 1 en 2 bewezen verklaarde periode is identiek. Ook de feitelijke context vertoont ten
minste verwantschap. De strekkingen van de strafbepalingen van art. 11a (oud) Opiumwet en art. 11,
derde lid, Opiumwet vertonen overeenkomsten; bij beide is het bestrijden van (grootschalige) handel
in en teelt van hennep aan de orde. In die zin zou kunnen worden verdedigd dat het aannemen van
eendaadse samenloop in een zaak als de onderhavige niet uitgesloten is, mits sprake is van een
identiek feitencomplex. Toch meen ik dat het hof in de onderhavige zaak heeft kunnen aannemen dat
sprake is van meerdaadse samenloop. Ik wijs daartoe op het volgende.

59. Het onder 2 bewezen verklaarde is gekwalificeerd als de overtreding van art. 11a (oud) Opiumwet.
Meer specifiek gaat het in de onderhavige zaak om deelneming aan een organisatie die tot oogmerk
heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 11, derde en vijfde lid, van de Opiumwet.100 Art.
11a (oud) Opiumwet is ingevoerd ter implementatie van art. 4, derde lid, van het Kaderbesluit
2004/757/JBZ. Dit kaderbesluit strekt ertoe minimumvoorschriften vast te stellen ten behoeve van een
gemeenschappelijke aanpak op het niveau van de Europese Unie van de bestrijding van de illegale
handel in drugs.101 Art. 4, derde lid, van het kaderbesluit bevat de verplichting voor lidstaten ervoor
zorg te dragen dat in gevallen waarin de in het kaderbesluit genoemde strafbare feiten op het gebied
van de illegale handel in drugs worden begaan in het kader van een criminele organisatie, deze
“worden bestraft met een maximumstraf van ten minste tien jaar vrijheidsbeneming”. In de memorie
van toelichting bij het wetsvoorstel ter implementatie van deze bepaling wordt opgemerkt dat in dit
verband naar Nederlands recht moet worden gedacht aan overtredingen van de Opiumwet in
meerdaadse samenloop begaan met deelneming aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 140
Sr. Het vereiste minimale strafmaximum van tien jaar vrijheidsbeneming wordt evenwel niet gehaald
wanneer sprake is van meerdaadse samenloop tussen deelneming aan een criminele organisatie en
een aantal Opiumwetdelicten ten aanzien van lijst II-stoffen. Omdat een verhoging van het
strafmaximum dat op overtreding van art. 140 Sr is gesteld een zeer brede werking zou hebben en
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daardoor volgens de regering disproportioneel zou zijn, is ervoor gekozen om – teneinde aan de in
het kaderbesluit voorgeschreven verplichtingen te voldoen – een bijzondere regeling voor deelneming
aan een criminele organisatie in de Opiumwet op te nemen.102 Waar overtreding van art. 140 Sr wordt
bedreigd met een maximum gevangenisstraf van zes jaren, is op overtreding van art. 11a (oud)
Opiumwet een maximum gevangenisstraf voor de duur van acht jaren gesteld. Door dit verhoogde
strafmaximum levert de toepassing van art. 57 Sr in geval van de overtreding van dit voorschrift en elk
van de in art. 11a (oud) Opiumwet genoemde voorschriften een maximumduur van de gevangenisstraf
van meer dan tien jaren op.

60. Uit het voorgaande blijkt dat bij het bepalen van het strafmaximum dat is gesteld op overtreding
van art. 11a (oud) Opiumwet ervan uit is gegaan dat overtreding van deze bepaling en van de in die
bepaling genoemde Opiumwetdelicten een geval van meerdaadse samenloop oplevert. Met het oog
op de verwachting dat de rechter in dergelijke gevallen meerdaadse samenloop zal aannemen, is het
strafmaximum op art. 11a (oud) Opiumwet lager gesteld dan het kaderbesluit voorschrijft. In geval van
combinatie met de gepleegde Opiumwetdelicten en met toepassing van art. 57 Sr, wordt wel voldaan
aan het in het kaderbesluit neergelegde vereiste van een minimale gevangenisstraf voor de duur van
tien jaren. Tegen die achtergrond zou het niet stroken met de wetsgeschiedenis in een geval als het
onderhavige eendaadse samenloop aan te nemen.

61. Daarbij komt het volgende. Hoewel bij beide bepalingen het belang van het bestrijden van
(grootschalige) handel in en teelt van hennep aan de orde is, verschillen de strekkingen van de
bepalingen van elkaar. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat art. 11a (oud) Opiumwet een sterke
samenhang vertoont met art. 140 Sr, waarin de deelneming aan een criminele organisatie strafbaar is
gesteld. Art. 140 Sr is opgenomen in titel V van boek 2 en daarmee gerubriceerd als een misdrijf tegen
de openbare orde. Als ratio van de strafbaarstelling kan worden gezien het beschermen van de
samenleving tegen het gevaar dat uitgaat van criminele organisaties.103De ratio van art. 11, derde lid,
Opiumwet is het tegengaan van professionele, grootschalige hennepteelt, die niet in het drugsbeleid
past.104 In de memorie van toelichting wordt in dit verband het volgende opgemerkt:

“De voorgestelde verhoging van de strafmaat voor de grootschalige hennepteelt achten wij
gerechtvaardigd, gelet op het professionele en lucratieve karakter van deze teelt en om te voorkomen
dat nederwiet een exportproduct wordt.”105

62. Het georganiseerd verband staat in dit verband niet centraal. Aldus verschillen de strekkingen van
beide strafbepalingen van elkaar.106

63. Gelet op het verschil in strekking van de bepalingen en mede in het licht van de hiervoor
beschreven wetsgeschiedenis, meen ik dat het hof zonder blijk te geven van een onjuiste
rechtsopvatting heeft kunnen oordelen dat het bewezen verklaarde meerdaadse samenloop oplevert.
Het in het bestreden arrest besloten liggende oordeel van het hof dat de bewezen verklaarde feiten
in meerdaadse samenloop zijn begaan is niet onbegrijpelijk, terwijl het hof tot een nadere motivering
niet was gehouden.

64. Het middel faalt.

65. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

66. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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Vgl. HR 18 mei 1999, NJ 1999/540, waarin het ging om het gelijktijdig voorhanden hebben van twee
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Vgl. Machielse in Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, aant. 1 bij art. 56
(actueel t/m 2 oktober 2015).

Vgl. De Hullu 2015, p. 558.

Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 843.

Zie ook Noyon/Langemeijer/Remmelink (bijgewerkt tot 2 oktober 2015), aant. 1 bij art. 56.

De Hullu 2015, p. 558.
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Zie bijv. HR 25 maart 1929, NJ 1929, p. 1156.

A.J. Machielse in Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, aant. 5 bij art. 56
(actueel t/m 2 oktober 2015).

HR 25 maart 1929, NJ 1929, p. 1156.

Vgl. HR 29 maart 1988, NJ 1989/163. Zie ten aanzien van ‘criminele gezindheid’ HR 18 oktober 1988,
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(actueel t/m 2 oktober 2015).
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Vgl. HR 18 oktober 1988, NJ 1989/228. Zie ook G. Knigge en H.D. Wolswijk, Het materiële strafrecht,
Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 325.
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Inhoudsindicatie
Opiumwetdelicten (art. 10a en 10.5 Opiumwet). Eendaadse samenloop (art. 55.1
Sr) en voortgezette handeling (art. 56.1 Sr). De HR wijdt algemene beschouwing
aan eendaadse samenloop en voortgezette handeling vanwege het belang van deze
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kon worden afgeleid. Het toetsingskader voor “één feit” a.b.i. art. 55.1 Sr kan
echter niet gelijkgeschakeld worden met het toetsingskader voor “hetzelfde feit”
a.b.i. art. 68 Sr. Denkbaar is dat de feitenrechter in geval van eendaadse
samenloop, teneinde onevenredige aansprakelijkheid te voorkomen, enkelvoudige
kwalificatie aangewezen acht. ’s Hofs oordeel dat m.b.t. het onder 1 en 2
bewezenverklaarde sprake is van meerdaadse samenloop is niet z.m. begrijpelijk
gelet op het hiervoor overwogene en in aanmerking genomen dat sprake is van een
vergelijkbare strekking van de toepasselijke strafbepalingen en een zich min of
meer op dezelfde tijd en plaats afspelend feitencomplex, terwijl in ’s Hofs
overwegingen besloten ligt dat de onder 2 bewezenverklaarde
voorbereidingshandelingen slechts zien op het onder 1 bewezenverklaarde feit.
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2.1.

SR-Updates.nl 2017-0281 
NJ 2019/114 met annotatie van Redactie, P. Mevis 

Uitspraak

20 juni 2017

Strafkamer

nr. S 16/02956

AJ/SSA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 18 november 2015,
nummer 22/001554-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1953.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R.J. Baumgardt, advocaat te
Spijkenisse, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd dat het cassatieberoep met toepassing van
art. 80a RO niet-ontvankelijk zal worden verklaard.

Het middel stelt vragen aan de orde over in het bijzonder de eendaadse samenloop in de zin van
art. 55, eerste lid, Sr:

"Valt een feit in meer dan één strafbepaling, dan wordt slechts één van die bepalingen toegepast,
bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld.",

en de voortgezette handeling als bedoeld in art. 56, eerste lid, Sr:

"Staan meerdere feiten, ofschoon elk op zichzelf misdrijf of overtreding opleverende, in zodanig
verband dat zij moeten worden beschouwd als één voortgezette handeling, dan wordt slechts één
strafbepaling toegepast, bij verschil die waarbij de zwaarste hoofdstraf is gesteld."

De eendaadse samenloop en de voortgezette handeling krijgen reliëf tegen de achtergrond van
de regeling van de meerdaadse samenloop in - vooral - art. 57 Sr:

"1. Bij samenloop van feiten die als op zichzelf staande handelingen moeten worden beschouwd
en meer dan één misdrijf opleveren waarop gelijksoortige hoofdstraffen zijn gesteld, wordt één
straf opgelegd.

1 Geding in cassatie

2 Aan de beoordeling van het tweede middel voorafgaande beschouwing
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2. Het maximum van deze straf is het totaal van de hoogste straffen op de feiten gesteld, doch -
voor zover het gevangenisstraf of hechtenis betreft - niet meer dan een derde boven het hoogste
maximum."

Deze bepalingen vormen tezamen het leerstuk van de samenloop waarbij het gaat om het
voorkomen van - kort gezegd - onevenredige aansprakelijkheid en bestraffing bij een gelijktijdige
berechting van verschillende, mogelijk sterk samenhangende strafbare feiten.

Art. 55, eerste lid, en art. 56 Sr komen in recente rechtspraak van de Hoge Raad zelden aan de
orde. Daarbij speelt een belangrijke rol dat hierop betrekking hebbende klachten doorgaans van
onvoldoende belang zijn om cassatie te rechtvaardigen omdat - kort gezegd - de opgelegde straf
ver onder het strafmaximum ligt dat zou gelden als met de steller van het middel van eendaadse
samenloop of voortgezette handeling zou worden uitgegaan.1

Het thema kan echter in feitelijke aanleg wel van belang zijn. Ook in het verband van de
bestuurlijke boete kan de eendaadse samenloop een rol spelen.2 Bovendien speelt het onderwerp
in de wetgeving soms een rol bij de vormgeving van delictsomschrijvingen, zoals hierna in 2.6
wordt geïllustreerd. Daarom is het van belang de eendaadse samenloop en de voortgezette
handeling te belichten in hun huidige betekenis met de daarbij voor de feitenrechter bestaande
ruimte tot toepassing van die leerstukken. Daartoe strekken de volgende opmerkingen. De zeer
beperkte toetsing in cassatie zal door dit arrest niet veranderen.

Op voorhand verdient opmerking dat samenloopvragen mede worden bepaald door de in het
concrete geval toepasselijke strafbepaling(en). Indien bijvoorbeeld een strafbepaling betrekking
heeft op een meervoud van voorwerpen3 of gedragingen4, heeft als uitgangspunt te gelden dat in
geval van bewezenverklaring van het - gelijktijdig en op dezelfde plaats - handelen in strijd met
die bepaling geen samenloopvraagstuk rijst omdat dan sprake is van een uit de
delictsomschrijving voortvloeiende enkelvoudige kwalificatie. Daar staat tegenover dat in het
bijzonder bij gevolgdelicten het uitgangspunt is dat elk gevolg - ook indien de verschillende
gevolgen uit hetzelfde feit of feitencomplex voortvloeien - een zelfstandige vervulling van de
delictsomschrijving oplevert en dat daarom in beginsel van eendaadse samenloop of van een
voortgezette handeling geen sprake is, zoals bij een verkeersongeval in de zin van art. 6
Wegenverkeerswet 1994 met meerdere slachtoffers.5

Daarnaast kan ook de wijze van tenlasteleggen van belang zijn voor de samenloop. Wanneer
meerdere feiten niet cumulatief, maar enkelvoudig zijn tenlastegelegd als één samenhangend
feitencomplex, bijvoorbeeld mishandeling door het toedienen van meerdere slagen aan hetzelfde
slachtoffer of diefstal met braak door het stelen van meerdere voorwerpen bij een inbraak, rijst in
beginsel geen vraag van samenloop omdat enkelvoudige kwalificatie al uit de tenlastelegging
voortvloeit. Anderzijds behoeft een cumulatieve tenlastelegging de rechter niet af te houden van
toepassing van de regels over eendaadse samenloop en voortgezette handeling.

De hierboven onder 2.1 weergegeven samenloopbepalingen zijn sinds de invoering van het
Wetboek van Strafrecht in 1886 in essentie niet gewijzigd. De indertijd gegeven toelichting bij de
bepalingen is summier, maar geeft voor de eendaadse samenloop en de voortgezette handeling
uitdrukking aan de gedachte dat iemand niet twee keer kan worden bestraft voor wat in wezen
één strafrechtelijk relevant verwijt oplevert.

In recente wetten speelt de samenloopregeling soms een rol bij de vormgeving van de wettelijke
regeling, in het bijzonder naar aanleiding van discussies over mogelijk dubbele bestraffing voor in
wezen hetzelfde strafrechtelijk relevante verwijt, in welk verband dan wordt aangevoerd dat de
samenloopregeling daartegen een adequate bescherming biedt en ook moet bieden. Een viertal
voorbeelden kan die beoogde rol verduidelijken.

(i) De onlangs ingevoerde strafbaarstelling van "eenvoudig witwassen"6 richt zich specifiek op de
situatie van het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is
uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf. Denkbaar is dat de tenlastelegging cumulatief
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zowel eenvoudig witwassen als het grondmisdrijf omvat. In verband hiermee is in de memorie van
toelichting onder het kopje "geen automatische dubbele bestraffing" het volgende opgemerkt:

"Benadrukt dient te worden dat het bestaansrecht van de voorgestelde nieuwe
strafbaarstellingen vooral ligt in het voorkomen van straffeloosheid op het moment dat
veroordeling voor het grondmisdrijf niet mogelijk is of niet is aangewezen. Dit neemt niet weg dat
de vervolging ter zake van de nieuwe misdrijven mogelijk blijft tezamen met vervolging ter zake
van het grondmisdrijf. Het feit dat bij een dergelijke gezamenlijke tenlastelegging het
strafrechtelijk verwijt ter zake van het witwasmisdrijf sterk in het verlengde ligt van het
oorspronkelijke grondmisdrijf kan de rechter ertoe brengen in dat geval aan te nemen dat sprake
is van een voortgezette handeling (artikel 56 Sr). (...) Mocht de rechter evenwel bij gezamenlijke
tenlastelegging aannemen dat sprake is van meerdaadse samenloop, dan ligt het in de rede -
wederom tegen de achtergrond van de nauwe verbondenheid tussen beide feiten - dat bij het
bepalen van de straf de bewezenverklaring van de witwashandeling niet van invloed zal zijn op de
hoogte van de op te leggen vrijheidsstraf. In lijn met deze uitgangspunten zal ook het
strafvorderingsbeleid van het openbaar ministerie worden vormgegeven en openbaar gemaakt."7

(ii) Al eerder was bij de totstandkoming van de witwaswetgeving in 2001 het belang van de
samenloopregeling benadrukt in de nota naar aanleiding van het verslag:

"De aan het woord zijnde leden van de VVD-fractie vragen of zij uit de separate strafbaarstelling
van het witwassen mogen afleiden dat naast de veroordeling voor bijvoorbeeld diefstal ook een
veroordeling kan volgen voor witwassen? Zij noemen het voorbeeld van de fietsendief die wegrijdt
op de zojuist door hem gestolen fiets en zich aldus waarschijnlijk schuldig maakt aan het «gebruik
maken» - in de zin van het nieuwe artikel 420bis, eerste lid, onder b, Sr - van een voorwerp
waarvan hij weet dat het afkomstig is uit enig misdrijf. (...) Dergelijke situaties leiden - mits de
verschillende strafbare feiten in een en dezelfde vervolging worden telastegelegd - niet tot een
verboden geval van dubbele bestraffing, zoals de aan het woord zijnde leden kennelijk vrezen. De
zogenaamde samenloopbepalingen van de artikelen 55 e.v. Sr stellen immers grenzen aan de
cumulatie van de op de verschillende feiten gestelde maximumstraffen."8

(iii) Bij de invoering van de strafbare voorbereiding in art. 46 Sr in 1994 werd in de memorie van
toelichting onder het kopje "de samenloop" het volgende opgemerkt:

"Het voorstel vermindert het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld bij
voorbereiding tot de helft. Vergeleken met de strafbare poging, waar een vermindering met een
derde is voorzien (...), is de wettelijke strafreductie dus aanzienlijk. De primaire rechtsgrond van
deze vermindering is dat de schok voor de rechtsorde die van een voorbereidingshandeling
uitgaat vergelijkenderwijs geringer is dan die welke teweeggebracht wordt door het misdrijf zelf of
strafbare poging daartoe. De strafvermindering is echter ook noodzakelijk om problemen op het
niveau van de eendaadse samenloop te voorkomen. Immers, degeen die een poging begaat of
het misdrijf voltooit zal in de meeste gevallen ook voorbereidingsdaden in de zin van het
voorgestelde artikel 46 hebben verricht. Zal de dader dan cumulatief strafbaar zijn: strafbaar voor
de voorbereiding en al of niet geschorste uitvoering? Het feitelijk geheel valt immers in deze
gevallen te rubriceren onder meer dan een delictsomschrijving. Nu evenwel de zwaarte van de
wettelijke hoofdstraf voor voorbereiding steeds beduidend zal verschillen van die voor de poging
voorzien, leidt toepassing van de in artikel 55, eerste lid, Sr neergelegde regel altijd tot uitsluiting
van de aansprakelijkheid voor strafbare voorbereiding."9

(iv) Aangenomen moet worden dat naar de kern genomen hetzelfde geldt voor de
voorbereidingshandelingen als bedoeld in art. 10a Opiumwet. In de memorie van toelichting is
omtrent de verhouding van art. 10a Opiumwet tot de corresponderende voltooide delicten of de
pogingen daartoe opgemerkt:

"In de voorgestelde strafbepaling is de strafbaarheid echter ook aanwezig als het misdrijf,
omschreven in artikel 10, derde lid of vierde lid, van de Opiumwet of de strafbare poging daartoe
wel is gevolgd. Weliswaar zal, indien het misdrijf is voltooid, of althans het pogingsstadium werd
bereikt, aan een vervolging ter zake van voorbereidings- of bevorderingshandelingen niet altijd in
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2.8.

die mate behoefte bestaan als in het geval dat die laatst bedoelde handelingen niet het beoogde
resultaat hebben gehad, maar, mede in verband met eventuele bewijsmoeilijkheden, is het
wenselijk dat een mogelijke strafvervolging ter zake van de gepleegde voorbereidings- of
bevorderingshandelingen niet bij voorbaat is uitgesloten. Wel zal dan uiteraard rekening moeten
worden gehouden met het bepaalde in de artikelen 55 e.v. en 68 W.v.Sr."10

Ook al verschillen de hierboven weergegeven passages bij de onderscheidene wetsontwerpen op
onderdelen van elkaar, onmiskenbaar is dat de samenloopbepalingen een wezenlijke functie
vervullen bij het voorkomen van onevenredige aansprakelijkheid en bestraffing in geval van
gelijktijdige berechting van sterk samenhangende strafbare feiten. Daarbij wordt onder meer de
gedachte tot uitdrukking gebracht dat feiten zo sterk met elkaar in verband kunnen staan dat het
ene feit als het ware in het andere opgaat (eendaadse samenloop) dan wel dat de feitelijke en
chronologische samenhang zo sterk is dat de voortgezette handeling een functie vervult. Het
effect van beide regelingen is identiek doordat in beide regelingen slechts één strafbepaling wordt
toegepast - en wel die met het zwaarste strafmaximum.

In de rechtspraak van de Hoge Raad over eendaadse samenloop is gaandeweg sterk het accent
komen te liggen op de strekking van de aan de orde zijnde strafbepalingen. Indien die strekking
uiteenloopt, is geen sprake van "één feit" in de zin van art. 55, eerste lid, Sr. Deze sterk juridisch
getinte toetsing met een nadruk op de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de
onderscheidene delictsomschrijvingen strekken, leidt tot een beperkt bereik van de regeling van
de eendaadse samenloop.

Uit die rechtspraak moet echter niet worden afgeleid dat eenzelfde strekking een noodzakelijke
voorwaarde is voor het aannemen van eendaadse samenloop, zoals blijkt uit de recente
jurisprudentie over het witwassen en de heling van dezelfde voorwerpen.11 Dat de
strafbaarstelling van witwassen in sterkere mate dan bij heling het geval is, strekt ter
bescherming van de integriteit van het financiële en economische verkeer, staat aan het
aannemen van eendaadse samenloop niet in de weg indien het gaat om - naar de kern genomen -
hetzelfde feitencomplex.

Evenmin is uitgesloten dat sprake is van een voortgezette handeling in de zin van art. 56, eerste
lid, Sr van heling en witwassen indien aan de gedragingen van de verdachte met betrekking tot
hetzelfde voorwerp één ongeoorloofd wilsbesluit ten grondslag ligt. Dat sluit aan bij eerdere
rechtspraak over de voortgezette handeling waarin - in overeenstemming met de
wetsgeschiedenis - centraal staan de met elkaar samenhangende eisen dat de verschillende
strafbare feiten gelijksoortig zijn, en dat zij, chronologisch gezien, een nauw verband hebben, met
één ongeoorloofd wilsbesluit als grondslag.12

Uit hetgeen hiervoor onder 2.6 is overwogen blijkt dat ook de wetgever zich ervan bewust is dat
recente wetgeving aanleiding geeft tot zorg over dubbele bestraffing en dat tegen die zorg wordt
ingebracht dat de samenloopregeling waarborgen en oplossingen biedt. Dat betekent dat de
samenloopregeling - en dan meer in het bijzonder de eendaadse samenloop en de voortgezette
handeling - daarvoor ook daadwerkelijk voldoende ruimte moet bieden.

Daarom moet worden benadrukt dat naar huidig inzicht een enigszins uiteenlopen van de
strekking van de desbetreffende strafbepalingen niet in de weg staat aan het aannemen van
eendaadse samenloop indien het in essentie om hetzelfde feitencomplex gaat. Een dergelijk
uiteenlopen is evenmin een blokkade voor het aannemen van een voortgezette handeling.

In het bijzonder verdient dus aandacht dat de rechter ruimte heeft voor het aannemen van
eendaadse samenloop of een voortgezette handeling, ook indien de bewezenverklaring valt onder
meerdere strafbepalingen met een enigszins uiteenlopende strekking.

Vervolgens komt het voor de eendaadse samenloop vooral aan op de vraag of de
bewezenverklaarde gedragingen in die mate een samenhangend, zich min of meer op dezelfde tijd
en plaats afspelend feitencomplex opleveren dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt
wordt gemaakt. Voor de voortgezette handeling komt het erop aan of de verschillende
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3.1.

bewezenverklaarde, elkaar in de tijd opvolgende gedragingen (ook met betrekking tot het
"wilsbesluit") zo nauw met elkaar samenhangen dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt
wordt gemaakt.

Het voorgaande brengt mee dat het toepassingsbereik van deze regelingen ruimer is dan wellicht
kon worden afgeleid uit eerdere rechtspraak waarin vooral de verschillen in de strekking van de
betrokken strafbepalingen centraal stonden.

De hierboven aangeduide ruimte voor eendaadse samenloop en voortgezette handeling vindt
mede steun in het vooral met art. 55, eerste lid, Sr verwante art. 68 Sr dat ook dubbele bestraffing
wil voorkomen. Ook in dat verband is immers bij de beantwoording van de vraag of sprake is van
"hetzelfde feit" - naast de aan de orde zijnde gedraging van de verdachte - de juridische aard van
de aan de orde zijnde feiten relevant, waarbij geen identieke strekking van de desbetreffende
strafbepalingen is vereist, maar waarbij vooral van belang is of hun strekking niet wezenlijk
uiteenloopt.13

Het hiervoor onder 2.8 weergegeven toetsingskader voor "één feit" als bedoeld in art. 55, eerste
lid, Sr kan echter niet worden gelijkgeschakeld met het toetsingskader voor "hetzelfde feit" in de
zin van art. 68 Sr. Bij art. 68 Sr staat de vervolgbaarheid voorop, in die zin dat de verdachte niet
opnieuw in rechte mag worden betrokken na een eerdere onherroepelijke rechterlijke
einduitspraak over hetzelfde feit, en dat de tenlastelegging niet op de voet van art. 313 Sv aldus
kan worden gewijzigd dat de verdachte alsnog wordt vervolgd voor een ander feit dan hem is
tenlastegelegd. Bovendien wordt het ne bis in idem-beginsel dat aan art. 68 Sr ten grondslag ligt -
anders dan de samenloop - mede bepaald door Europese regelgeving en rechtspraak.

Wat betreft de kwalificatie van het bewezenverklaarde in geval van eendaadse samenloop heeft
de Hoge Raad al eerder geoordeeld dat het in beginsel aan de feitenrechter is om de vraag te
beantwoorden of hij in geval van eendaadse samenloop het bewezenverklaarde enkelvoudig
kwalificeert (onder de zwaarste strafbepaling) dan wel of hij meervoudig kwalificeert en
vervolgens de zwaarste strafbepaling toepast bij de straftoemeting.14 Denkbaar is dat de
feitenrechter, teneinde onevenredige aansprakelijkheid te voorkomen, een enkelvoudige
kwalificatie aangewezen acht. Bij een voortgezette handeling ligt dat echter niet in de rede.

Het middel klaagt dat het Hof met betrekking tot het onder 1 en 2 bewezenverklaarde ten
onrechte art. 57 Sr en niet art. 55 of 56 Sr heeft toegepast.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"1. hij op 26 november 2014 te Rotterdam tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk
binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht, als bedoeld in artikel 1 lid 4 van de
Opiumwet, ongeveer 278 kilogram van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een
middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.

2. hij in de periode van 25 november 2014 tot en met 26 november 2014 te Rotterdam,
althans in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, om een feit, bedoeld in het
vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk vervoeren en
binnen het grondgebied van Nederland brengen van een (handels)hoeveelheid van een
materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet
behorende lijst I, voor te bereiden en te bevorderen,

- voorwerpen en vervoermiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij wist of ernstige
reden had te vermoeden dat zij bestemd, waren tot het plegen van het hierboven bedoelde
feit

3 Beoordeling van het tweede middel
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hebbende/is verdachte en/of (een of meer van) zijn, verdachtes, mededader(s):

- met een op zijn medeverdachtes naam gestelde toegangspas die toegang gaf tot het
terrein van de ECT Delta Terminal Maasvlakte en tot welk gebruik hij, verdachte, en zijn
medeverdachte niet gerechtigd waren zich de toegang verschaft tot voornoemde Terminal,
en

- vervolgens in een auto onbevoegd het terrein van de Delta Terminal Maasvlakte
opgereden, althans betreden, en

- (ongebruikt) zegellood en een helm en (werk)handschoenen en (een) veiligheidsvest(en)
en een kniptang en breekijzers en betonscharen en mobiele (organisatie)telefoons
voorhanden gehad."

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring

- voor zover voor de beoordeling van het middel van belang - het volgende overwogen:

"Op 26 november 2014 wordt de verdachte, samen met twee anderen, medeverdachten
[medeverdachte 1] en [medeverdachte 2], in een wit busje aangehouden. In die bus liggen 8
sporttassen met daarin in totaal 280 pakketten, die 278 kilogram cocaïne bleken te
bevatten. Eerder die ochtend zijn de inzittenden van het busje met z'n drieën in dat busje
het ECT haventerrein opgereden, waarbij gebruik werd gemaakt van de toegangspas van
[medeverdachte 1]. Door personeel van het haventerrein is gezien dat er sporttassen in het
witte busje worden gegooid.

[medeverdachte 1] was in het bezit van een notitie met daarop de stackpositie van een
container. Deze container bleek dozen te bevatten met noten en was via Chili en Panama
naar Rotterdam vervoerd. Een drugshond heeft bij die container positief gereageerd op de
aanwezigheid van cocaïne. In het midden van de container zag een douaneambtenaar een
open ruimte waaruit lading verdwenen was. Die ruimte was groot genoeg om er 8
sporttassen in te plaatsen.

De container was afgesloten met een oranje loodzegel, eindigend op 55, terwijl naast de
container een doorgeknipt geel zegel lag, alsook het sluitstuk van het zegel met nummer 55.

In het busje waarin verdachte zich bevond, werd een vergelijkbaar zegel, met het zelfde
serienummer, maar eindigend op 56, aangetroffen.

In de woning van [medeverdachte 2] zijn twee vergelijkbare zegels met dat serienummer,
eindigend op 53 en 54, gevonden.

Bij de verdachte en in het busje heeft de politie telefoons aangetroffen, waarin over en weer
elkaars nummer stond voorgeprogrammeerd. In het busje zijn naast het loodzegel meerdere
breekvoorwerpen aangetroffen.

Het busje was een paar dagen daarvoor op naam van [medeverdachte 1] gezet.

[medeverdachte 2] heeft hij de politie verklaard dat ze met zijn drieën waren, twee van hen
werkten in de haven en de derde was de waakhond. [medeverdachte 2] werkte tot kort voor
zijn aanhouding in de haven. [medeverdachte 1] werkte ten tijde van de aanhouding in de
haven. Verdachte niet.

(...)

De drie verdachten zijn in de vroege ochtend, in het bezit van breekvoorwerpen en
loodzegels, naar een afgesloten (deel van het) haventerrein gegaan waar zij niet werken en
niets te zoeken hebben. Zij zijn hier onbevoegd aanwezig geweest. Eén van hen,
medeverdachte [medeverdachte 1], was in het bezit van de stackpositie van een container,
afkomstig uit een Zuid-Amerikaans land. Er is een container opengebroken, daar zijn
sporttassen uitgehaald en in de auto gelegd, vervolgens is een nieuw loodzegel
aangebracht."

Het Hof heeft het onder 1 bewezenverklaarde gekwalificeerd als "medeplegen van
opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven verbod"
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3.2.4.

3.3.

3.4.

en het onder 2 bewezenverklaarde als "medeplegen van om een feit, bedoeld in het vierde
lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden en te bevorderen, voorwerpen en
vervoermiddelen voorhanden hebben, waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen
van dat feit".

Het Hof heeft als toepasselijk wettelijk voorschrift onder andere art. 57 Sr vermeld.

Het - uit de toepassing van art. 57 Sr blijkende - oordeel van het Hof dat met betrekking tot het
onder 1 en 2 bewezenverklaarde sprake is van meerdaadse samenloop, is niet zonder meer
begrijpelijk gelet op hetgeen onder 2.6 sub iv is overwogen en in aanmerking genomen dat sprake
is van een vergelijkbare strekking van de toepasselijke strafbepalingen alsmede een zich min of
meer op dezelfde tijd en plaats afspelend feitencomplex, terwijl in de overwegingen van het Hof
besloten ligt dat - kort gezegd - de onder 2 bewezenverklaarde voorbereidingshandelingen
slechts zien op het onder 1 bewezenverklaarde feit. Het middel slaagt.

Nochtans leidt de gegrondheid van het middel niet tot vernietiging van de bestreden uitspraak.
Dat berust op het volgende. De door het Hof opgelegde gevangenisstraf van drie jaren ligt ver
onder het strafmaximum van twaalf jaren dat zou gelden als met de steller van het middel van
eendaadse samenloop zou worden uitgegaan zodat zich de onder 2.2 bedoelde situatie voordoet
dat het middel van onvoldoende belang is om cassatie te rechtvaardigen.

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.

De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan twee jaren 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 gevangenisstraf
van drie jaren.

Nu geen van de middelen tot cassatie kan leiden, terwijl de Hoge Raad geen andere dan de hiervoor
onder 5 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.

4 Beoordeling van de overige middelen

5 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

6 Slotsom

7 Beslissing
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De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

vermindert deze in die zin dat deze twee jaren en tien maanden beloopt;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J. de
Hullu, V. van den Brink, E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend
griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 juni 2017.

Vgl. HR 7 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1005, NJ 2016/430, rov. 2.4.3.

Vgl. daarover Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 90-92, en ABRvS 26 november 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:4284.

Vgl. HR 3 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD0737, NJ 1997/657 met betrekking tot het voorhanden
hebben van munitie in de zin van art. 26 Wet wapens en munitie.

Vgl. HR 31 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1436, NJ 2009/175 met betrekking tot het dwingen tot
het ondergaan van handelingen als vermeld in art. 242 Sr.

Vgl. bijvoorbeeld HR 25 november 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC7058, NJ 1981/170.

Art. 420bis.1 en art. 420quater.1 Sr.

Kamerstukken II 2015/16, 34 294, nr. 3, p. 7.

Kamerstukken II 2000/01, 27 159, nr. 5, p. 8-10.

Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 19.

Kamerstukken II 1982/83, 17 975, nr. 3, p. 12.

HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:501, NJ 2017/169.

Vgl. bijvoorbeeld HR 19 februari 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC6817, NJ 1980/384 en HR 4 december
1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8648, NJ 1991/345.

Vgl. daarover HR 1 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM9102, NJ 2011/394.

Vgl. HR 16 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR2437, NJ 2005/43.
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Zaaknummer 16/02956

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2017:1114, Gevolgd 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Opiumwetdelicten (art. 10a en 10.5 Opiumwet). Eendaadse samenloop (art. 55.1
Sr) en voortgezette handeling (art. 56.1 Sr). De HR wijdt algemene beschouwing
aan eendaadse samenloop en voortgezette handeling vanwege het belang van deze
regelingen in feitelijke aanleg. De zeer beperkte toetsing in cassatie zal niet
veranderen. De HR benadrukt dat een enigszins uiteenlopen van de strekking van
de desbetreffende strafbepalingen niet in de weg staat aan het aannemen van
eendaadse samenloop of een voortgezette handeling. Voor eendaadse samenloop
komt het vooral aan op de vraag of de bewezenverklaarde gedragingen in die mate
een samenhangend, zich min of meer op dezelfde tijd en plaats afspelend
feitencomplex opleveren dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt wordt
gemaakt. Voor de voortgezette handeling komt het erop aan of de verschillende
bewezenverklaarde, elkaar in tijd opvolgende gedragingen (ook met betrekking tot
het “wilsbesluit”) zo nauw met elkaar samenhangen dat de verdachte daarvan (in
wezen) één verwijt wordt gemaakt. Het voorgaande brengt mee dat het
toepassingsbereik van de regelingen ruimer is dan wellicht uit eerdere rechtspraak
kon worden afgeleid. Het toetsingskader voor “één feit” a.b.i. art. 55.1 Sr kan
echter niet gelijkgeschakeld worden met het toetsingskader voor “hetzelfde feit”
a.b.i. art. 68 Sr. Denkbaar is dat de feitenrechter in geval van eendaadse
samenloop, teneinde onevenredige aansprakelijkheid te voorkomen, enkelvoudige
kwalificatie aangewezen acht. ’s Hofs oordeel dat m.b.t. het onder 1 en 2
bewezenverklaarde sprake is van meerdaadse samenloop is niet z.m. begrijpelijk
gelet op het hiervoor overwogene en in aanmerking genomen dat sprake is van een
vergelijkbare strekking van de toepasselijke strafbepalingen en een zich min of
meer op dezelfde tijd en plaats afspelend feitencomplex, terwijl in ’s Hofs
overwegingen besloten ligt dat de onder 2 bewezenverklaarde
voorbereidingshandelingen slechts zien op het onder 1 bewezenverklaarde feit.
Geen cassatie, omdat verdachte geen belang heeft bij de klacht.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JIN 2017/148 met annotatie van M.L.C.C. de Bruijn-Lückers 

Conclusie

Nr. 16/02956 Mr. D.J.C. Aben

ECLI:NL:PHR:2017:490
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Zitting: 17 januari 2017 Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  Het gerechtshof Den Haag heeft de verdachte bij arrest van 18 november 2015 ter zake van 1
primair. “medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet
gegeven verbod” en 2. “medeplegen van om een feit, bedoeld in het vierde lid van artikel 10 van de
Opiumwet, voor te bereiden en te bevorderen, voorwerpen en vervoermiddelen voorhanden hebben,
waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit” veroordeeld tot een gevangenisstraf
voor de duur van drie jaren, met aftrek als bedoeld in art. 27 Sr.

2.  Namens de verdachte heeft mr. L.M. van Herwijnen, advocaat te Rotterdam, cassatie ingesteld. Mr.
R.J. Baumgardt, advocaat te Spijkenisse, heeft drie middelen van cassatie voorgesteld.

3.  In deze zaak draait het — kort gezegd — om het door middel van een container invoeren in
Nederland van 278 kilo cocaïne uit Chili via de haven van Rotterdam alsook om de
voorbereidingshandeling voor het verdere vervoer van die cocaïne door de verdachte en zijn twee
medeverdachten. De voorbereidingshandelingen zouden hebben bestaan uit het onbevoegd met
een toegangspas en auto betreden van het ‘terminalterrein’ alwaar de container met daarin de
sporttassen gevuld met cocaïne zich bevond, alsook uit het voorhanden hebben van (ongebruikt)
zegellood, een helm, (werk)handschoenen, een veiligheidsvest, een kniptang, breekijzers,
betonscharen en mobiele (organisatie) telefoons.

4.  Het eerste middel komt met verschillende klachten tevergeefs op tegen de motivering van de
bewezenverklaringen onder 1 primair en 2.

5.  Anders dan de steller van het middel betoogt, kan de bewezenverklaring genoegzaam uit de
gebezigde bewijsmiddelen worden afgeleid.1 Bovendien heeft het hof in zijn nadere
bewijsoverweging, als reactie op de ter terechtzitting gevoerde bewijsverweren, uitvoerig stil
gestaan bij de nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en zijn medeverdachten
alsook bij de omstandigheid dat de verdachten “hebben moeten geweten dat hetgeen zij daar deden
illegaal was en te maken had met de invoer van cocaïne”. Daartoe heeft het hof in het bijzonder
waarde gehecht aan de omstandigheid dat de drie verdachten onbevoegd, in de vroege morgen
zich hebben begeven naar een haventerrein, in het bezit van breekvoorwerpen en loodzegels,
terwijl een van hen in het bezit was van de stackpositie van een container afkomstig uit een Zuid-
Amerikaans land. Zij hebben die container vervolgens opengebroken, de sporttassen eruit gehaald,
deze in de auto gelegd en een nieuw loodzegel aangebracht. Ook zonder de door het hof in zijn
nadere bewijsoverweging aangehaalde verklaring van de medeverdachte [medeverdachte 2],
inzake zijn wetenschap omtrent de hoeveelheid cocaïne, is de bewezenverklaring niet
onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

6. Het eerste middel rechtvaardigt derhalve geen behandeling in cassatie.

7. Het tweede middel klaagt dat het hof ten onrechte meerdaadse samenloop heeft aangenomen in
plaats van eendaadse samenloop of voortgezette handeling, waardoor de kwalificatiebeslissing en de
strafoplegging onvoldoende zijn gemotiveerd.

8. In de toelichting op het middel betoogt de steller dat het hof de verdachte aldus heeft veroordeeld
voor voorbereidingshandelingen “die moeten worden geacht te zijn geconsumeerd door de veroordeling
wegens het voltooide feit van het invoeren van een hoeveelheid cocaïne”. Een en ander brengt de steller
van het middel tot het oordeel dat het hof toepassing had moeten geven aan eendaadse samenloop
als bedoeld in art. 55 Sr of aan voortgezette handeling in de zin van art. 56 Sr.

9. In aanmerking genomen dat uit de bewezenverklaringen en de door het hof gebezigde
bewijsvoering volgt dat het — kort gezegd — bij de invoer van de 278 kilo cocaïne en het verdere
vervoer op 26 november 2014 te Rotterdam gaat om een uit het oogpunt van art. 1, vierde lid,
Opiumwet bedoelde voorbereidingshandeling die te rubriceren is onder het “binnen het grondgebied
brengen” zoals bedoeld in onder meer art. 2 Opiumwet, is niet zonder meer begrijpelijk dat het hof de
invoer en het verdere vervoer als meerdaadse, en niet als eendaadse samenloop heeft aangemerkt.
In zoverre slaagt het middel.

10. Tot cassatie behoeft dit echter niet te leiden, aangezien gelet op de in geval van art. 55, eerste lid,
Sr respectievelijk art. 57, eerste lid, Sr toepasselijke strafmaxima en de in het onderhavige geval
opgelegde straf bestaande uit een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren, het belang van de

589



1

2

verdachte bij een cassatieberoep ontbreekt. De enkele stelling dat de meervoudige kwalificaties in
verdachte’s justitiële documentatie tot een negatief oordeel kunnen leiden bij een
antecedentenonderzoek, is daartoe ongenoegzaam. De samenloopregeling beoogt immers enkel
cumulatie van straftoemeting tegen te gaan.

11. Ook het tweede middel kan klaarblijkelijk niet tot cassatie leiden.

12. Het derde middel waarin met een beroep op art. 6 EVRM wordt geklaagd over de overschrijding
van de redelijke (inzend)termijn in cassatie, behoeft ondanks de daartoe aangevoerde argumenten,
gezien het lot van de eerste twee middelen geen bespreking.2

13. Deze conclusie strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van het beroep.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

De tot het bewijs gebezigde bewijsmiddelen — gelezen in onderling verband en samenhang —
houden onder meer in dat een beveiliger van de ECT Delta Terminal op 26 november 2014 drie
manspersonen op het terrein zag rennen, deze personen richting een witte bestelauto renden, zij
tassen in een witte bestelauto gooiden en daarmee vervolgens wild het terrein zijn afgereden naar de
openbare weg (bewijsmiddel 3). Nadat het voertuig zich daar had klemgereden, konden de drie
inzittenden worden aangehouden. De twee medeverdachten als bestuurder en bijrijder (bewijsmiddel
4) en de verdachte werd in de laadruimte aangetroffen (bewijsmiddel 3 en 5). Voorts blijkt uit de
bewijsmiddelen dat een van de medeverdachten verklaart dat zij met z’n drieën waren en eerder
gezamenlijk het terrein op waren gereden (bewijsmiddel 1 en 3). Vervolgens blijkt na bemonstering
door het Douanelaboratorium van de inhoud van de sporttassen, waarop verdachte’s DNA werd
aangetroffen (bewijsmiddel 17), deze te bestaan uit 278 kilo cocaïne (bewijsmiddel 8 en 9). Bovendien
worden in de Peugeot bestelbus, naast de tassen met cocaïne, onder meer ook een betonschaar,
zeggellood, een reflecterend hesje en een werkhelm aangetroffen (bewijsmiddel 13). Ten slotte wordt
tijdens de aanhoudingsfouillering bij de verdachte een mobiele telefoon aangetroffen (bewijsmiddel 5)
met op de simkaart slechts twee opgeslagen contacten (bewijsmiddel 18), waaronder het nummer
behorend bij de simkaart van een mobiele telefoon die werd aangetroffen in het middenconsole van
de betrokken bestelbus (bewijsmiddel 18 en 19).

Zie HR 7 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1005, NJ 2016/430, rov. 2.4.2.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Samenloop van medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en openlijke
geweldpleging in vereniging (art. 141 Sr) door slachtoffer tegen het hoofd te slaan
en terwijl hij op de grond ligt tegen het hoofd te schoppen. Eendaadse of
meerdaadse samenloop, art. 55.1 en 57 Sr? Belang bij cassatie? HR vat
overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:1111 t/m 1115 over eendaadse samenloop en
voortgezette handeling samen en voegt daaraan het volgende toe. I.v.m. de toetsing
in cassatie is van belang dat art. 55.1 en 56 Sr weliswaar het in een concreet geval
geldende strafmaximum (mede) bepalen, maar dat binnen de grenzen van dat
strafmaximum de strafoplegging door uiteenlopende factoren wordt bepaald,
waaronder de concrete ernst van het feit en de persoon van verdachte. De
feitenrechter is - binnen de grenzen van het strafmaximum - vrij in de keuze van de
straf en de waardering van de factoren die hij daartoe van belang acht (vgl.
ECLI:NL:HR:2006:AY7805). Dientengevolge brengt de enkele omstandigheid dat
de rechter ten onrechte is uitgegaan van meerdaadse i.p.v. eendaadse samenloop
dan wel voortgezette handeling, nog niet met zich dat in die concrete zaak van
onevenredige bestraffing sprake is. Hof heeft geoordeeld dat sprake is van
meerdaadse samenloop. De bewezenverklaarde geweldshandelingen leveren
evenwel een zich op dezelfde tijd en plaats afspelend feitencomplex op, terwijl de
strekking van art. 141 en 287 Sr weliswaar enigszins uiteenloopt, maar niet
dusdanig dat niet zou kunnen worden geoordeeld dat verdachte van die
handelingen (in wezen) één verwijt wordt gemaakt. 's Hofs oordeel is derhalve niet
z.m. begrijpelijk. Dit leidt niet tot vernietiging omdat de opgelegde gevangenisstraf
van twintig maanden ver onder het strafmaximum van tien jaren ligt dat zou gelden
als van eendaadse samenloop zou worden uitgegaan terwijl het Hof ook in dat
geval bij de waardering van de feiten gewicht mocht toekennen aan de
omstandigheid dat het geweld openlijk is gepleegd. Verdachte heeft dus
onvoldoende belang bij cassatie. Volgt verwerping. CAG: anders t.a.v. belang bij
cassatie.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2018/108 
NJB 2018/1203 
RvdW 2018/704 
TPWS 2018/64 
NBSTRAF 2018/218 met annotatie van mr. J.C. Dekkers 

ECLI:NL:HR:2018:831
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3.1.

SR-Updates.nl 2018-0238 met annotatie van J.M. ten Voorde 
NJ 2019/116 met annotatie van Redactie, P. Mevis 

Uitspraak

5 juni 2018

Strafkamer

nr. S 16/03557

JHO/LBS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 5 juli 2016, nummer
22/002469-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1986.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R.J. Baumgardt, advocaat te
Rotterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal B.F. Keulen heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest wat
betreft de beslissing tot het aannemen van meerdaadse samenloop en de strafoplegging, in welke
vernietiging niet is begrepen de opgelegde schadevergoedingsmaatregel, tot terugwijzing van de
zaak naar het Gerechtshof Den Haag opdat de zaak in zoverre op het bestaande hoger beroep
opnieuw wordt berecht en afgedaan en tot verwerping van het beroep voor het overige.

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere
motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Het middel klaagt dat het Hof met betrekking tot het onder 1 en 2 bewezenverklaarde ten
onrechte art. 57 Sr en niet art. 55, eerste lid, Sr heeft toegepast.

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het eerste middel

3 Beoordeling van het tweede middel
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3.2.1.

3.2.2.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"1. hij op 6 november 2010 te Rotterdam ter uitvoering van het door verdachte
voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, opzettelijk
[slachtoffer] (geboren op [geboortedatum] 1929) van het leven te beroven met dat opzet
meermalen, met kracht, in het gezicht en op/tegen het hoofd heeft gestompt en/of geslagen
en terwijl [slachtoffer] op de grond lag meermalen, met kracht, in het gezicht en tegen het
hoofd heeft getrapt en/of geschopt terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is
voltooid;

2. hij op 06 november 2010 te Rotterdam, op of aan de openbare weg, de Chinese Tuin en/of
de Indische Tuin, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer] (geboren
op [geboortedatum] 1929), welk geweld bestond uit het

- meermalen, met kracht, in het gezicht en op/tegen het hoofd van [slachtoffer] stompen
en/of slaan en

- terwijl [slachtoffer] op de grond lag meermalen, met kracht, in het gezicht en tegen het
hoofd van [slachtoffer] trappen en/of schoppen."

Het Hof heeft het onder 1 bewezenverklaarde gekwalificeerd als "medeplegen van een
poging tot doodslag" en het onder 2 bewezenverklaarde als "openlijk in vereniging geweld
plegen tegen personen" en heeft als wettelijke voorschriften waarop de straf mede is
gebaseerd onder meer art. 57 Sr vermeld. Het heeft de verdachte veroordeeld tot een
gevangenisstraf van twintig maanden en dienaangaande onder meer het volgende
overwogen:

"De verdachte heeft zich samen met in ieder geval één ander schuldig gemaakt aan een
poging tot doodslag en een openlijke geweldpleging. De verdachte en zijn mededader(s)
hebben het slachtoffer, een destijds 80-jarige man, onder meer meermalen met kracht tegen
het hoofd geslagen en geschopt, terwijl het slachtoffer weerloos op de grond lag. Een naar
het oordeel van het hof zeer lafhartige daad, mede in het licht van het gegeven dat het
slachtoffer er slechts op uit was enkele jongens aan te spreken op het herhaaldelijk belletje
trekken bij zijn woning. Het slachtoffer heeft ten gevolge van het forse geweld dat tegen
hem is uitgeoefend zwaar lichamelijk letsel opgelopen, dat gemakkelijk tot de dood had
kunnen leiden.

Aldus handelende hebben de verdachte en zijn mededader(s) een ernstige inbreuk gemaakt
op de lichamelijke en psychische integriteit van het slachtoffer. Algemene ervaringsregels
leren dat slachtoffers van een dergelijk feit nog een lange tijd de psychische gevolgen
daarvan ondervinden. Uit de zich in het dossier bevindende schriftelijke slachtofferverklaring
is op heldere en indringende wijze uiteengezet welke zeer ingrijpende gevolgen het
gepleegde geweld voor het leven van het slachtoffer en zijn familieleden heeft gehad. Het
slachtoffer is nooit meer de oude geworden en enige tijd na het voorval overleden.
Bovendien worden door feiten als de onderhavige, waarbij het geweld op de openbare weg
wordt gepleegd, de in de maatschappij levende gevoelens van angst en onveiligheid op
straat versterkt. Dit alles rekent het hof de verdachte zwaar aan.

Het hof heeft in het nadeel van de verdachte acht geslagen op een de verdachte betreffend
uittreksel Justitiële Documentatie d.d. 30 mei 2016, waaruit blijkt dat de verdachte
voorafgaand aan het begaan van het bewezen verklaarde feit reeds meermalen
onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van (onder meer) geweldsdelicten. Dat heeft
hem er kennelijk niet van weerhouden de onderhavige feiten te plegen.

Gelet op al het hiervoor overwogene is het hof van oordeel dat in de onderhavige zaak geen
andere straf kan volgen dan een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf en dat een
hogere straf dan in hoger beroep is geëist meer recht doet aan de ernst van de feiten. Naar
het oordeel van het hof vormt een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden in beginsel
een passende en geboden reactie.
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3.2.3.

3.3.1.

3.3.2.

Het hof stelt evenwel vast dat bij de berechting in eerste aanleg de redelijke termijn als
bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en fundamentele vrijheden met bijna 18 maanden is overschreden. Ook bij de
berechting in hoger beroep is de redelijke termijn met bijna 1 maand overschreden. Het hof
zal deze overschrijdingen verdisconteren in de strafmaat en in plaats van de overwogen
gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden een gevangenisstraf voor de duur van 20
maanden opleggen."

De bestreden uitspraak houdt niet in dat het Hof art. 55, eerste lid, Sr (eendaadse
samenloop) of art. 56, eerste lid, Sr (voortgezette handeling) heeft toegepast, zodat het er
in cassatie voor moet worden gehouden dat dit niet is gebeurd.

In zijn arresten van 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111 tot en met ECLI:NL:HR:2017:1115,
heeft de Hoge Raad enige algemene overwegingen over de eendaadse samenloop en de
voortgezette handeling gegeven. De overwegingen uit voornoemde arresten laten zich op
hoofdlijnen als volgt samenvatten.

De eendaadse samenloop en de voortgezette handeling vervullen een wezenlijke functie bij
het voorkomen van onevenredige aansprakelijkheid en bestraffing in geval van gelijktijdige
berechting van sterk samenhangende strafbare feiten.

Voor de eendaadse samenloop komt het vooral aan op de vraag of de bewezenverklaarde
gedragingen in die mate een samenhangend, zich min of meer op dezelfde tijd en plaats
afspelend feitencomplex opleveren dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt wordt
gemaakt. Voor de voortgezette handeling komt het erop aan of de verschillende
bewezenverklaarde, elkaar in de tijd opvolgende gedragingen (ook met betrekking tot het
"wilsbesluit") zo nauw met elkaar samenhangen dat de verdachte daarvan (in wezen) één
verwijt wordt gemaakt.

Het toepassingsbereik van deze regelingen is ruimer dan wellicht kon worden afgeleid uit
eerdere rechtspraak waarin vooral de verschillen in de strekking van de betrokken
strafbepalingen centraal stonden. Die ruimte voor eendaadse samenloop en voortgezette
handeling vindt mede steun in het vooral met art. 55, eerste lid, Sr verwante art. 68 Sr dat
ook dubbele bestraffing wil voorkomen. Ook in dat verband is immers bij de beantwoording
van de vraag of sprake is van "hetzelfde feit" - naast de aan de orde zijnde gedraging van
de verdachte - de juridische aard van de aan de orde zijnde feiten relevant, waarbij geen
identieke strekking van de desbetreffende strafbepalingen is vereist, maar waarbij vooral
van belang is of hun strekking niet wezenlijk uiteenloopt.

Wat betreft de kwalificatie van het bewezenverklaarde in geval van eendaadse samenloop is
het in beginsel aan de feitenrechter om de vraag te beantwoorden of hij in geval van
eendaadse samenloop het bewezenverklaarde enkelvoudig kwalificeert (onder de zwaarste
strafbepaling) dan wel of hij meervoudig kwalificeert en vervolgens de zwaarste
strafbepaling toepast bij de straftoemeting. Denkbaar is dat de feitenrechter, teneinde
onevenredige aansprakelijkheid te voorkomen, een enkelvoudige kwalificatie aangewezen
acht. Bij een voortgezette handeling ligt dat echter niet in de rede.

De Hoge Raad heeft in de hiervoor genoemde arresten tevens overwogen dat art. 55,
eerste lid, en art. 56 Sr in zijn recente rechtspraak zelden aan de orde komen en dat daarbij
een belangrijke rol speelt dat hierop betrekking hebbende klachten doorgaans van
onvoldoende belang zijn om cassatie te rechtvaardigen omdat - kort gezegd - de opgelegde
straf ver onder het strafmaximum ligt dat zou gelden als met de steller van het middel van
eendaadse samenloop of voortgezette handeling zou worden uitgegaan. Vanwege het
belang dat het thema heeft met name in feitelijke aanleg, heeft de Hoge Raad de onder
3.3.1 samengevat weergegeven opmerkingen gemaakt over de uitleg en de toepassing van
voornoemde wetsbepalingen, met de kanttekening dat de zeer beperkte toetsing in cassatie
niet zal veranderen.
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3.4.

3.5.

In verband met die toetsing in cassatie is van belang dat art. 55, eerste lid, en art. 56 Sr
weliswaar het in een concreet geval geldende strafmaximum (mede) bepalen, maar dat
binnen de grenzen van dat strafmaximum de strafoplegging door uiteenlopende factoren
wordt bepaald, waaronder de concrete ernst van het feit en de persoon van de verdachte.
De feitenrechter is – binnen de grenzen van het ter zake geldende strafmaximum – vrij in de
keuze van de straf en in de waardering van de factoren die hij daartoe van belang acht (vgl.
HR 21 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY7805). Dientengevolge brengt de enkele
omstandigheid dat de rechter ten onrechte is uitgegaan van meerdaadse samenloop in
plaats van eendaadse samenloop dan wel voortgezette handeling, nog niet met zich dat in
die concrete zaak van onevenredige bestraffing sprake is. Een en ander laat onverlet dat de
Hoge Raad in cassatie aangevoerde klachten kan bespreken – ook zonder dat zulks leidt tot
vernietiging en terugwijzing – met het oog op het aanduiden van de voor de feitenrechter
bestaande ruimte tot toepassing van art. 55, eerste lid, en 56 Sr.

Het Hof heeft gelet op de vermelding van art. 57 Sr als toepasselijke wetsbepaling geoordeeld
dat met betrekking tot het onder 1 en 2 bewezenverklaarde sprake is van meerdaadse
samenloop. De bewezenverklaarde geweldshandelingen leveren evenwel een zich op dezelfde tijd
en plaats afspelend feitencomplex op, terwijl de strekking van de betreffende strafbepalingen - te
weten art. 141 Sr en art. 287 Sr - weliswaar enigszins uiteenloopt, maar niet dusdanig dat niet
zou kunnen worden geoordeeld dat de verdachte van die handelingen (in wezen) één verwijt
wordt gemaakt. 's Hofs oordeel is derhalve niet zonder meer begrijpelijk. Het middel is gegrond.

Nochtans leidt de gegrondheid van het middel niet tot vernietiging van de bestreden uitspraak.
Dat berust op het volgende. De door het Hof opgelegde gevangenisstraf van twintig maanden ligt
ver onder het strafmaximum van tien jaren dat zou gelden als met de steller van het middel van
eendaadse samenloop zou worden uitgegaan terwijl het Hof, ook indien het bij de strafoplegging
was uitgegaan van eendaadse samenloop van de bewezenverklaarde feiten, bij de waardering
van die feiten gewicht mocht toekennen aan de omstandigheid dat het geweld openlijk is
gepleegd. De verdachte heeft dus onvoldoende belang bij cassatie.

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.
van de Griend, en M.J. Borgers in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 5 juni 2018.

4 Beslissing

595



Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 13-03-2018

Datum publicatie 05-06-2018

Zaaknummer 16/03557

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:831 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Samenloop van medeplegen poging doodslag (art. 287 Sr) en openlijke
geweldpleging in vereniging (art. 141 Sr) door slachtoffer tegen het hoofd te slaan
en terwijl hij op de grond ligt tegen het hoofd te schoppen. Eendaadse of
meerdaadse samenloop, art. 55.1 en 57 Sr? Belang bij cassatie? HR vat
overwegingen uit ECLI:NL:HR:2017:1111 t/m 1115 over eendaadse samenloop en
voortgezette handeling samen en voegt daaraan het volgende toe. I.v.m. de toetsing
in cassatie is van belang dat art. 55.1 en 56 Sr weliswaar het in een concreet geval
geldende strafmaximum (mede) bepalen, maar dat binnen de grenzen van dat
strafmaximum de strafoplegging door uiteenlopende factoren wordt bepaald,
waaronder de concrete ernst van het feit en de persoon van verdachte. De
feitenrechter is - binnen de grenzen van het strafmaximum - vrij in de keuze van de
straf en de waardering van de factoren die hij daartoe van belang acht (vgl.
ECLI:NL:HR:2006:AY7805). Dientengevolge brengt de enkele omstandigheid dat
de rechter ten onrechte is uitgegaan van meerdaadse i.p.v. eendaadse samenloop
dan wel voortgezette handeling, nog niet met zich dat in die concrete zaak van
onevenredige bestraffing sprake is. Hof heeft geoordeeld dat sprake is van
meerdaadse samenloop. De bewezenverklaarde geweldshandelingen leveren
evenwel een zich op dezelfde tijd en plaats afspelend feitencomplex op, terwijl de
strekking van art. 141 en 287 Sr weliswaar enigszins uiteenloopt, maar niet
dusdanig dat niet zou kunnen worden geoordeeld dat verdachte van die
handelingen (in wezen) één verwijt wordt gemaakt. 's Hofs oordeel is derhalve niet
z.m. begrijpelijk. Dit leidt niet tot vernietiging omdat de opgelegde gevangenisstraf
van twintig maanden ver onder het strafmaximum van tien jaren ligt dat zou gelden
als van eendaadse samenloop zou worden uitgegaan terwijl het Hof ook in dat
geval bij de waardering van de feiten gewicht mocht toekennen aan de
omstandigheid dat het geweld openlijk is gepleegd. Verdachte heeft dus
onvoldoende belang bij cassatie. Volgt verwerping. CAG: anders t.a.v. belang bij
cassatie.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
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Zitting: 13 maart 2018 (bij vervroeging) Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 5 juli 2016 door het Gerechtshof Den Haag wegens 1. “medeplegen
van een poging tot doodslag” en 2. “openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen”
veroordeeld tot twintig maanden gevangenisstraf met aftrek als omschreven in art. 27 Sr.
Daarnaast heeft het hof een vordering van een benadeelde partij toegewezen en een
schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. R.J. Baumgardt, advocaat te Spijkenisse,
heeft twee middelen van cassatie voorgesteld.

3.  Het eerste middel klaagt dat het hof ten onrechte niet heeft gereageerd op het uitdrukkelijk
onderbouwde standpunt van de verdediging dat de bij de politie afgelegde verklaringen van de
getuigen [betrokkene 9], [betrokkene 11] en [betrokkene 10] niet kunnen leiden tot de vaststelling
dat de verdachte direct bij het delict betrokken is geweest.

4.  Ten laste van de verdachte is door het hof bewezen verklaard dat:

‘1.

hij op 6 november 2010 te Rotterdam ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, opzettelijk [slachtoffer] (geboren op
[geboortedatum] 1929) van het leven te beroven met dat opzet meermalen, met kracht, in het gezicht
en op/tegen het hoofd heeft gestompt en/of geslagen en terwijl [slachtoffer] op de grond lag
meermalen, met kracht, in het gezicht en tegen het hoofd heeft getrapt en/of geschopt terwijl de
uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij op 06 november 2010 te Rotterdam, op of aan de openbare weg, de Chinese Tuin en/of de
Indische Tuin, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen [slachtoffer] (geboren op
[geboortedatum] 1929), welk geweld bestond uit het

- meermalen, met kracht, in het gezicht en op/tegen het hoofd van [slachtoffer] stompen en/of slaan
en

- terwijl [slachtoffer] op de grond lag meermalen, met kracht, in het gezicht en tegen het hoofd van
[slachtoffer] trappen en/of schoppen.’

5. In de aanvulling op het verkort arrest, door het hof bijlage genoemd, zijn de volgende
bewijsmiddelen opgenomen (met weglating van verwijzingen):

‘Ten aanzien van feiten 1 en 2

1. De verklaring van de verdachte.

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg van 27 mei 2014 verklaard - zakelijk
weergegeven -:

Op 6 november 2010 was ik op de verjaardag van mijn stiefvader [betrokkene 1] , in de woning aan
de [a-straat 1] in Rotterdam.

2. Een proces-verbaal van aangifte d.d. 8 november 2010 van de politie Rotterdam-Rijnmond met nr.
(…). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…) :

als de op 7 november 2010 afgelegde verklaring van [slachtoffer] , geboren op [geboortedatum]
1929:

Ik doe aangifte van mishandeling gepleegd op zaterdag 6 november 2010 tussen 19.20 en 19.50 uur
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in de Chinese Tuin te Rotterdam.

Ik woon in een flatwoning aan de [a-straat 2] in Rotterdam. De flat grenst aan de Chinese Tuin.

Afgelopen zaterdag omstreeks 19.15 uur werd meerdere keren bij ons aangebeld. Ik ben naar
beneden gegaan en naar de zijkant van het flatgebouw waar ik woon gelopen om die jongens aan te
spreken. Voor ik er erg in had werd ik vol in mijn gezicht geslagen. Ik kreeg van meerdere kanten
klappen. Hierdoor ben ik op de grond gevallen. Toen ik op de grond lag heb ik meerdere trappen tegen
mijn borst en mijn hoofd gekregen.

Ik zag dat het om 4 jongens ging, die ik zag staan toen ik de hoek om kwam. Het waren allemaal
blanke jongens. Een leeftijd vind ik moeilijk in te schatten. Tussen de 15 en 25 jaar oud schat ik.

Ik heb ten gevolge van de klappen mijn onderste kunstgebit verloren. Ik ben hartpatiënt en ik heb
een pacemaker. Ik heb ten gevolge van de klappen en trappen die ik heb gekregen ook pijn op mijn
borst. Ook heb ik behoorlijk veel pijn in mijn hoofd. Ik heb mijn neus gebroken door de klappen en
trappen die ik heb gekregen en op drie plaatsen is mijn bovenkaak gebroken.

3. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 9 november 2010 van de politie Rotterdam-Rijnmond
met nr. (…). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):

Ik woon op het adres [a-straat 1] te Rotterdam. [betrokkene 3] en ik gingen belletje trekken bij de
man die woont aan de [a-straat 2] . Het verhaal is dat die man pedofiel zou zijn. Na het belletje
trekken bij die man renden [betrokkene 3] en ik weg om de flat heen. Aan het eind van de flat, op de
hoek met de Chinese Tuin en de Indische Tuin, zijn [betrokkene 3] en ik gesplitst. De man kwam naar
buiten en ik hoorde hem op een agressieve manier schreeuwen. Ik belde mijn moeder terwijl ik aan
het rennen was. Ik zei tegen mijn moeder dat ze naar beneden moest komen. Ik ben naar de ingang
van mijn flat aan de Indische Tuin gerend. Buiten, vlak voor de deur van mijn flat, zag ik mijn moeder
op de galerij staan. Ik riep: "daar is hij".

4. Een proces-verbaal van verhoor getuigen d.d. 6 november 2010 van de politie Rotterdam-Rijnmond
met nr. (…). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):

als de op genoemde datum afgelegde verklaringen van [betrokkene 4] en [betrokkene 5] :

Omstreeks 19:30 uur zagen wij dat een oudere man achter twee jongens aanrende. Wij herkenden
één van de jongens als zijnde [betrokkene 3] , woonachtig op het adres [b-straat 1] , ongeveer 15
jaar oud. Wij zagen de andere jongen naar de flat aan de Indische Tuin rennen. Wij zagen dat hij bij
de flat naar boven keek en hoorden dat hij riep: "Kom naar beneden, hij staat daar om het hoekje".

Wij zagen dat uit de flat waar de jongen net had gestaan twee jongens kwamen rennen. Eén van de
jongens liep direct naar de oudere man en wij zagen dat hij met zijn vuist de oudere man vol in het
gezicht sloeg. Wij zagen dat de man op de grond viel en dat de jongens hem vervolgens schopten en
sloegen.

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 2] :
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5. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 7 november 2010 van de politie Rotterdam-Rijnmond
met nr. (…). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - .zakelijk weergegeven - (…):

V: Je hebt gisteren verklaard dat de oude man achter 2 jongens aan rende, waaronder de jou bekende
[betrokkene 3] . Waar ging die man heen?

A: Ik zag dat [betrokkene 3] en de andere jongen de parkeerplaats tussen mijn woning aan de
Chinese tuin en de flats van de Indische Tuin op renden. Ik zag dat zij zich opsplitsten. Ik zag dat de
oude man ook de parkeerplaats op rende. Ik zag de oude man op de parkeerplaats een beetje heen
en weer lopen terwijl de jongens waren weggerend. Ik zag dat een jongen aan kwam rennen uit de
richting van het begin van de straat. Ik zag dat hij zich toen een beetje inhield. Ik hoorde iemand
zeggen, ik denk het vriendje met wie [betrokkene 3] was, "Daar staat ie". Ik zag dat die jongen die
aan kwam rennen, verder rende richting de oude man en vervolgens die oude man vol met zijn vuist in
het gezicht sloeg. Even later zag ik dat de oude man op de grond lag met zijn benen ingetrokken. Ik
zag dat hij werd geschopt tegen zijn buik, borst en gezicht.

6. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 7 november 2010 van de politie Rotterdam-Rijnmond
met nr. (…). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):

V; Je hebt gisteren verklaard dat de oude man achter 2 jongens aan rende, waaronder de jou bekende
[betrokkene 3] . Waar ging die man heen?

A: Het vriendje van [betrokkene 3] rende over het grasveld gelegen tussen de flats aan de Indische
Tuin, richting de flat die het meest dichtbij de Oosterse Tuin gelegen is. Die jongen bleef op het
grasveld staan. Het vriendje van [betrokkene 3] riep vanaf het grasveldje tussen de flats omhoog. Ik
zag dat het vriendje van [betrokkene 3] richting de oude man rende en de oude man aanwees.
Vervolgens zag ik dat de twee jongens die uit de flat kwamen rennen, de man sloegen en schopten. Ik
zag ook dat een van de jongens, toen de man op de grond lag, de man in zijn gezicht schopte. De
jongens die uit de flat kwamen rennen en de oude man hebben mishandeld, waren groter en ouder
dan het vriendje van [betrokkene 3] .

7. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 8 november 2010 van de politie Rotterdam-Rijnmond
met nr. (…). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):

Op zaterdag 6 november 2010 kwam ik even na 7 uur ' s avonds thuis. Ik hoorde buiten geschreeuw.

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 4] :

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 5] :

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 6] :
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Vanuit mijn slaapkamer heb ik zicht op het grasveld dat tussen de flats aan de Indische Tuin gelegen
is. Toen ik naar buiten keek zag ik op het grasveld tussen de flats aan de Indische Tuin een jongen
staan (jongen 1). Ik zag dat jongen 1 naar boven keek en ik hoorde hem roepen: "daar staat hij".
Vervolgens zag ik vier jongens vanaf de galerij van de tweede verdieping van flat A het trappenhuis in
rennen dat aan de zijkant van de flat staat. Ik zag dat de jongens naar beneden renden en uit het
trappenhuis renden. Ik hoorde dat een van de vier jongens riep naar jongen 1: "waar is die man?". Ik
hoorde dat jongen 1 riep: "Daar is ie, om de hoek." Ik zag vervolgens dat de vier jongens richting flat
B renden. Toen ik richting flat B keek zag ik daar op de hoek een oude man staan. Ik schat dat de vier
jongens ongeveer 20 à 25 jaar oud waren. Ik zag dat de vier jongens voor de man gingen staan en
hem insloten. Ik zag dat jongen 3 naar voren stapte en de oude man met een vuist in zijn gezicht
sloeg. Ik zag dat jongen 3 en twee van de andere jongens de man meermalen met vuisten in zijn
gezicht sloegen. Ik schat dat hij wel 10 keer geslagen is door de jongens. Ik zag dat de oude man ten
val kwam door de klappen die hij kreeg. Ik zag toen dat alle vier de jongens de man begonnen te
schoppen. Twee van hen schopten hem tegen zijn benen en onderlichaam en twee van hen schopten
hem tegen zijn gezicht en bovenlichaam. Ik zag dat de jongens de man schopten zoals je tegen een
voetbal trapt. Ik schat dat elke jongen de oude man ongeveer 4 keer heeft geschopt. Vervolgens zag
ik dat de jongens wegliepen in de richting van flat A. Ik zag dat een van de vier jongens, ik weet niet
welke, de portiekdeur van flat A opende met een sleutel. De vier jongens zijn vervolgens via het
trappenhuis naar de tweede verdieping gelopen en zijn daar de galerij opgelopen.

8. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 21 oktober 2011 van de politie Rotterdam-Rijnmond
met nr. (…). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…) :

U vraagt mij wat ik kan vertellen over wat er gebeurd is op 6 november 2010. Ik kwam in de straat
aangelopen. Ik stond op de kruising met de Oosterse Tuin en de Indische Tuin. Ik zag twee jongere
jongens en twee oudere jongens. Ik heb gezien dat de oudere mannen een bejaarde man in elkaar
sloegen. Ik heb gezien dat de mannen beiden op de oude man insloegen. Ik zag ook dat er geschopt
werd. Ik zag dat de oude man op de grond viel en dat de mannen doorsloegen. Ik zag dat de mannen
daarna in mijn richting renden. Ik zag dat zij het portiek in gingen van de flat die staat op de kruising
van de Oosterse Tuin en de Chinese Tuin. Het was de flat aan mijn linkerkant. Ik heb de mannen over
de galerij zien rennen. Ik zag dat ze een woning ingingen. Ik zag dat zij voorbij de helft van de galerij
renden.

9. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 10 november 2010 van de politie Rotterdam-Rijnmond
met nr. (…). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):

Ik woon op de tweede galerij in een flat. Het adres is [a-straat 1] te Rotterdam. Ik woon een beetje in
het midden. De flat bestaat uit een benedenverdieping en drie galerijen. Ik woon hier met [betrokkene
2] en mijn vriend [betrokkene 1] is er vaak.

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 7] :

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 8]:
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10. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 14 december 2010 van de politie Rotterdam-
Rijnmond met nr. (…). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):

Ik ben een keer bij [betrokkene 1] thuis geweest. Het was de verjaardag van [betrokkene 1].
[verdachte] was bij [betrokkene 1] en hij vroeg of ik ook naar [betrokkene 1] toe kwam. Ik ben naar
de woning van [betrokkene 1] gegaan en ik ben daar van 19:00 uur tot 23:00 uur gebleven.

Op een gegeven moment kwam de zoon van de vriendin van [betrokkene 1] binnen. Hij was aan het
huilen en was overstuur.

11. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 15 december 2010 van de politie Rotterdam-
Rijnmond met nr. (…). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):

[betrokkene 2] kwam de woonkamer binnen. Hij ging op de bank zitten en was aan het huilen. Kort
daarna kwamen [betrokkene 1], [verdachte] en [betrokkene 3] de woonkamer binnen. Ik hoorde dat
een van hen zei dat ze iemand hadden geslagen.

12. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 21 december 2010 van de politie Rotterdam Rijnmond
met nr. (…). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):

Op een zaterdag, later bleek dit 6 november 2010 te zijn, zat ik thuis. Voor 12 uur 's nachts kwamen
[betrokkene 9] en [verdachte] bij mij langs. [betrokkene 11] was ook aanwezig. [betrokkene 9] en
[verdachte] kwamen een beetje opgefokt over. [verdachte] zei dat ze op het verjaardagsfeest van de
vader van [verdachte] , genaamd [betrokkene 1], waren geweest. [verdachte] vertelde dat de
kinderen van de vriendin van [betrokkene 1] binnenkwamen en zeiden dat er een pedofiel achter hen
aan had gezeten. [verdachte] vertelde toen dat hij naar buiten is gegaan. Hij zei dat hij niet alleen
was gegaan, maar de andere personen kende ik niet. Hij sprak in meervoud. [verdachte] zei
vervolgens dat hij iemand had geslagen.

13. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 21 december 2010 van de politie Rotterdam Rijnmond
met nr. (…). Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 9]:

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 9]:

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 10]:
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Op een zaterdagavond toen ik bij [betrokkene 10] was, zag ik dat [betrokkene 9] en [verdachte] daar
ook binnenkwamen. Ik zag aan het gedrag van [betrokkene 9] en [verdachte] dat ze behoorlijk
opgefokt waren. Ik hoorde dat er werd gezegd: "We hebben net een vechtpartij gehad".

14. Een geschrift, zijnde een FARR medische informatie/letselbeschrijving, d.d. 31 december 2010,
opgemaakt door L.C. Los, forensisch arts. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):

[slachtoffer]

Geboortedatum: [geboortedatum]-1929

Meerdere wonden in het gelaat: ooglid, bovenlip en oor rechts, de wonden werden gehecht. Uit
röntgenonderzoek bleken meerdere breuken van de bovenkaak, van het jukbeen links en mogelijk van
de oogkas. De cardioloog constateerde mogelijk een hartkneuzing.

Genezingsduur: minimaal 6-8 weken.’

6. Het hof heeft in het verkort arrest nog de volgende nadere bewijsoverweging opgenomen:

‘Het hof is van oordeel dat op basis van de zich in het dossier bevindende stukken kan worden
bewezen dat de verdachte samen met ten minste één ander geweldshandelingen heeft gepleegd
jegens [slachtoffer] .

Het hof ziet zich voor de vraag gesteld of de verdachte en zijn mededader(s) (voorwaardelijk) opzet
op de dood van het slachtoffer hebben gehad.

Het slachtoffer [slachtoffer] heeft verklaard dat hij op 6 november 2010 vol in zijn gezicht werd
geslagen en dat hij van meerdere kanten klappen kreeg, waardoor hij op de grond is gevallen. Toen
hij op de grond lag heeft hij van meerdere kanten trappen tegen zijn borst en hoofd gekregen. Het
slachtoffer zag dat het om vier jongens ging.

De getuigen [betrokkene 5] en [betrokkene 4] hebben verklaard dat zij zagen dat er twee jongens
aan kwamen rennen, dat één van de jongens direct naar de oudere man liep en dat hij met zijn vuist
de oudere man vol in het gezicht sloeg. De getuigen zagen dat de oudere man op de grond viel en dat
de jongens hem vervolgens schopten en sloegen. [betrokkene 4] heeft verklaard te hebben gezien
dat de oude man werd geschopt tegen zijn buik, borst en gezicht.

De getuige [betrokkene 6] heeft verklaard dat de oude man werd ingesloten door vier jongens en dat
een van de jongens de oude man in het gezicht sloeg met zijn vuist. Vervolgens zag [betrokkene 6]
dat drie jongens de man meermalen met hun vuisten in het gezicht sloegen. Hij schat dat dat tien keer
is geweest. De oude man kwam ten val door de klappen die hij kreeg. Vervolgens begonnen alle vier
de jongens de man te schoppen. Twee van hen schopten hem tegen zijn benen en onderlichaam en

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 11]:
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twee van hen schopten hem tegen zijn gezicht en bovenlichaam. Hij zag dat de jongens de man
schopten zoals je tegen een voetbal trapt.

De getuige [betrokkene 7] heeft verklaard dat twee mannen een bejaarde man in elkaar sloegen. Zij
heeft gezien dat zij beiden op de man insloegen en dat er geschopt werd. Zij zag dat de oude man op
de grond viel en dat de mannen doorsloegen.

Uit de bovenstaande verklaringen kan worden afgeleid dat het slachtoffer hard in het gezicht is
geslagen, vervolgens ten val is gekomen en daarna, terwijl hij weerloos op de grond lag, meermalen
met kracht is geschopt, onder meer tegen zijn hoofd/gezicht. Bij deze geweldshandelingen waren in
ieder geval twee personen betrokken. Getuige [betrokkene 6] heeft verklaard dat de jongens de man
schopten zoals je tegen een voetbal trapt. Ook hieruit kan worden afgeleid dat er hard is geschopt.
Dat de verdachte en zijn mededader(s) met kracht moeten hebben geslagen en geschopt en hem op
meerdere plaatsen op het hoofd moeten hebben geraakt volgt ook uit het bij het slachtoffer
geconstateerde letsel, te weten meerdere wonden in het gelaat op verschillende plaatsen (neus,
ooglid, bovenlip en oor rechts) en meerdere breuken van de bovenkaak, van het jukbeen links en
mogelijk van de oogkas.

Het hof merkt op dat het hier beschreven geweld is toegepast op een 80-jarig slachtoffer. Het is een
feit van algemene bekendheid dat mensen van een dergelijke hoge leeftijd lichamelijk (zeer)
kwetsbaar zijn. Door zo iemand eerst meerdere keren met gebalde vuist hard in het gezicht te slaan
en daarna meerdere keren hard tegen het hoofd te schoppen (terwijl hij volkomen weerloos op de
grond ligt) aanvaarden de plegers van dit geweld bewust de aanmerkelijke kans dat hierdoor letsel
ontstaat dat tot de dood kan leiden.

Het hof acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt
aan het medeplegen van een poging tot doodslag.’

7. Blijkens het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep heeft de
raadsvrouw het woord gevoerd overeenkomstig haar overgelegde en aan het proces-verbaal
gehechte pleitaantekeningen. Die houden, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang
en met weglating van verwijzingen, het volgende in:

‘Betrokkenheid cliënt?

Zoals gezegd, volgt naar het oordeel van de rechtbank betrokkenheid van cliënt uit de verklaringen
van getuigen [betrokkene 10], [betrokkene 11] en [betrokkene 9]. Hierbij heeft de rechtbank
vastgesteld dat cliënt zelf jegens één of meer anderen heeft verklaard over zijn betrokkenheid bij het
tenlastgelegde en de rechtbank acht het zeer onaannemelijk dat hij zichzelf op deze wijze zou
belasten, indien van daadwerkelijke betrokkenheid geen sprake is.

Bij die vaststelling gaat de rechtbank echter voorbij aan de stellige ontkenning van cliënt dat hij tegen
[betrokkene 10] heeft gezegd dat hij eerder op de avond gevochten heeft. Niet alleen cliënt ontkent
dit. Ook getuige [betrokkene 9] heeft ten overstaan van de R-C verklaard dat cliënt nooit heeft gezegd
dat hij erbij betrokken was.

Draai het eens om: Als cliënt daadwerkelijk betrokken zou zijn geweest dan ligt het toch niet voor de
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hand dat hij tegen [betrokkene 10], met wie hij nou niet bepaald op goede voet staat, zou zeggen
dat hij geslagen had. Hij was nota bene met verlof, liep het risico om zijn enkelband te verliezen
hetgeen overigens ook is gebeurd en hij liep het risico op een veroordeling op basis van deze
belastende verklaring van deze getuige, hetgeen ook is gebeurd in eerste aanleg. Het is zeker niet de
eerste keer dat cliënt met justitie te maken krijgt en u kan van alles van cliënt vinden maar niet dat hij
zo dom is dat hij een “bekentenis” zou afleggen tegen deze getuige.

De vraag is dan, hoe komt [betrokkene 10] aan de informatie waarover zij heeft verklaard en waarom
verklaart zij belastend over cliënt?

Vast staat dat [betrokkene 10] pas op 21 december 2010 dus bijna 2 maanden na het incident is
gehoord. Uit haar verklaring volgt dat [betrokkene 9] alweer op vrije voeten was en bij haar binnen
stond en hij haar een filmpje op Youtube liet zien van Opsporing Verzocht. In die uitzending werd
onder andere een reconstructie van de poging doodslag vertoond, zo blijkt uit het p-v van
bevindingen (…).

Door die uitzending beschikte [betrokkene 10] voorafgaand aan haar verhoor dus al over details van
de avond van 6 november 2010.

Dat [betrokkene 10] heeft verklaard dat zij van cliënt heeft gehoord dat hij iemand had geslagen en
daarmee dus belastend over cliënt heeft verklaard, kan te maken hebben met het feit dat cliënt en zij
nou niet bepaald elkaars vrienden zijn. Zo heeft cliënt in het verleden haar broertje behoorlijk
toegetakeld, hetgeen ook door [betrokkene 10] wordt bevestigd en daarmee heeft zij een motief om
cliënt in een kwaad daglicht te stellen. Dat cliënt ter zitting in eerste aanleg heeft toegegeven
kennelijk dreigementen naar haar te hebben geuit, maakt haar verklaring niet per definitie
betrouwbaar. Cliënt was boos op haar omdat zij onwaarheden over hem heeft verklaard.

Kortom, bij de verklaring van [betrokkene 10] met betrekking tot hetgeen zij van cliënt zou hebben
gehoord dienen vraagtekens te worden gezet.

De verklaring van [betrokkene 10] zou steun vinden in de verklaring van getuige [betrokkene 11].
Deze getuige heeft verklaard dat hij op 6 november 2010 bij [betrokkene 10] op bezoek was, dat
cliënt en [betrokkene 9] opgefokt binnenkwamen, dat hij vroeg wat er aan de hand was en dat één
van hen zei ‘we hebben net een vechtpartij gehad’. Vreemd genoeg weet [betrokkene 11] niet meer
of dit gezegd werd door cliënt of door [betrokkene 9] maar hij kan wel verklaren dat [betrokkene 9]
niet een type vechtjas is en van cliënt weet hij alleen dat die altijd vast zit.

Ook deze verklaring is twijfelachtig. Uit p-v van bevindingen van 21 december 2010 (…) volgt dat
[betrokkene 10] zeker wist dat [betrokkene 11] en mogelijk ook [betrokkene 12], [betrokkene 13] en
[betrokkene 14] hierbij aanwezig waren. Telefonisch contact met [betrokkene 12] en [betrokkene 13]
leerde dat de drie laatst genoemden in ieder geval niet op 6 november 2010 bij [betrokkene 10]
aanwezig waren. [betrokkene 11] heeft wel bevestigd die avond bij [betrokkene 10] te zijn geweest
maar opvalt dat hij zojuist daarvoor van [betrokkene 10] gehoord had dat zij een getuigenverklaring
bij de politie had afgelegd en dat hij de inhoud van deze verklaring kon bevestigen. Niet zo vreemd
dat de verklaring dan overeenstemt met die van [betrokkene 10].
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Ook twijfelachtig omdat cliënt ten stelligste ontkent tegen [betrokkene 11] gezegd te hebben dat zij
net een vechtpartij hebben gehad. Sterker nog, hij heeft [betrokkene 11] die avond helemaal niet
ontmoet bij [betrokkene 10] en dat is zeker niet onaannemelijk nu ook gebleken is dat de andere door
[betrokkene 10] genoemde personen ook niet aanwezig waren. En als wij [betrokkene 10] en
[betrokkene 11] moeten geloven dat zou cliënt tegen beiden gezegd hebben dat hij geslagen en
gevochten heeft? Ligt niet heel erg voor de hand.

Met andere woorden de verklaringen van [betrokkene 10] noch van [betrokkene 11] kunnen leiden tot
directe betrokkenheid van cliënt.

(…)

Directe harde aanwijzingen in de richting van cliënt zijn er niet. Een verklaring van [betrokkene 10] en
[betrokkene 11] van horen zeggen, waarbij cliënt de bron zou zijn, hetgeen cliënt ontkent in
combinatie met de wisselende en niet direct in de richting wijzend van cliënt opgegeven
signalementen, is volstrekt onvoldoende voor een wettige en 100% overtuigende bewezenverklaring
van betrokkenheid van cliënt. Er zijn geen fotoconfrontaties, camerabeelden en/of DNA.

Vrijspraak.’

8. Het middel stelt dat de bij de politie afgelegde verklaringen van de getuigen [betrokkene 9],
[betrokkene 11] en [betrokkene 10] niet kunnen leiden tot de vaststelling dat de verdachte direct bij
het delict betrokken is geweest, nu de verklaringen van [betrokkene 10] en [betrokkene 11] ‘de
auditu’ zijn en door de verdachte en [betrokkene 9] worden weersproken en [betrokkene 9] zijn voor
de verdachte belastende verklaring nadien bij de rechter-commissaris heeft verduidelijkt/gewijzigd,
terwijl het hof deze verklaringen toch tot het bewijs heeft gebezigd zonder in het bijzonder de
redenen op te geven die daartoe hebben geleid.

9. Voor zover het middel daarmee betoogt dat het aan het hof niet vrij zou staan de verklaringen van
de getuigen [betrokkene 9], [betrokkene 11] en [betrokkene 10] tot het bewijs te bezigen, ziet het
eraan voorbij dat

`het is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt om tot het bewijs te bezigen wat
deze uit een oogpunt van betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt en datgene terzijde te stellen
wat deze voor het bewijs van geen waarde acht zonder dat hij van zijn oordeel omtrent de keuze en
de betrouwbaarheid van het door hem gekozen bewijsmateriaal rekenschap behoeft af te leggen.

Op dit uitgangspunt zijn zowel wettelijke als enkele jurisprudentiële uitzonderingen aangebracht op
grond waarvan onder omstandigheden een nadere redengeving van de feitenrechter wordt verlangd
omtrent de betrouwbaarheid van het door hem gebezigde bewijsmateriaal, welke omstandigheden
mede afhankelijk zijn van de bijzondere aard van de materie en van hetgeen ter terechtzitting in
feitelijke aanleg door of namens de verdachte is aangevoerd. Een en ander doet evenwel niet af aan
hetgeen als uitgangspunt is vooropgesteld.’1

CONCLUSIE
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10. Het middel stelt dat de verdediging uitgebreid verweer heeft gevoerd en heeft aangegeven
waarom zij van mening is dat de verklaringen van [betrokkene 11] en [betrokkene 10] onbetrouwbaar
zijn en niet kunnen leiden tot een bewezenverklaring. Uit de pleitnotities kan worden afgeleid dat bij
de betrouwbaarheid van de verklaring van [betrokkene 10] twee kanttekeningen zijn gezet. De eerste
is dat zij voorafgaand aan haar verklaring al informatie zou hebben gehad over de poging tot
doodslag omdat zij de reconstructie in Opsporing Verzocht zou hebben gezien. De tweede is dat
[betrokkene 10] en de verdachte niet elkaars vrienden zijn; de verdachte zou haar broertje eerder
behoorlijk hebben toegetakeld. Daarom zouden bij de verklaring van [betrokkene 10] met betrekking
tot wat zij van de verdachte zou hebben gehoord ‘vraagtekens’ dienen te worden gezet. Bij de
verklaring van [betrokkene 11] wordt de kanttekening gezet dat hij heeft bevestigd die avond bij
[betrokkene 10] te zijn geweest maar dat het zou opvallen ‘dat hij zojuist daarvoor van [betrokkene
10] gehoord had dat zij een getuigenverklaring bij de politie had afgelegd en dat hij de inhoud van
deze verklaring kan bevestigen’. Verder zou de verklaring van [betrokkene 11] twijfelachtig zijn omdat
de verdachte ‘ten stelligste ontkent tegen [betrokkene 11] gezegd te hebben dat zij net een
vechtpartij hebben gehad’. Van de verklaring van [betrokkene 11] wordt ook slechts gezegd dat zij
‘twijfelachtig’ zou zijn, niet dat zij onbetrouwbaar is.

11. Uw Raad heeft eerder geoordeeld dat ‘de verdachte of zijn raadsman dan wel het openbaar
ministerie, wil het ingenomen standpunt de - uiteindelijk in cassatie te toetsen - verplichting tot
beantwoording scheppen, zijn standpunt duidelijk, door argumenten geschraagd en voorzien van een
ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van de feitenrechter naar voren dient te brengen’.2 Uit
eerdere rechtspraak wordt duidelijk dat Uw Raad, in lijn met dit oordeel, niet elke bestrijding van de
juistheid en/of betrouwbaarheid van een verklaring als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt
aanmerkt. In HR 16 mei 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8266, NJ 2007/119 behoefde het hof de bestrijding
van de juistheid en/of betrouwbaarheid van de verklaring van aangeefster niet als een uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt aan te merken.3 Ook in HR 28 augustus 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX3864
behoefde het hof in hetgeen door de raadsvrouw was aangevoerd inzake de betrouwbaarheid van de
verklaringen van drie getuigen geen uitdrukkelijk onderbouwd standpunt te zien.4 De bestrijding van
de betrouwbaarheid van de verklaring van aangeefster leverde wel een uitdrukkelijk onderbouwd
standpunt op; de motivering van de afwijking van dat standpunt lag evenwel besloten in de
gebezigde bewijsmiddelen.5 Van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt waarin de betrouwbaarheid
van een getuige werd aangevochten was wel sprake in het door het middel genoemde HR 13 mei
2014, ECLI:NL:HR:2014:1094, NJ 2014/391 m.nt. Schalken. De raadsman had onder andere gewezen
op tegenstrijdigheden in de verklaring van de getuige en op tegenstrijdigheden tussen deze
verklaring en die van aangeefster.6 En in het door de steller van het middel genoemde HR 28 juni
2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ4275 was sprake van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt inzake de
betrouwbaarheid van de verklaringen van aangeefster en drie getuigen waarop het hof had dienen te
responderen.7

12. Het hof heeft wat de raadsvrouw heeft gesteld inzake de betrouwbaarheid van de verklaringen
van [betrokkene 10] en [betrokkene 11] kennelijk en niet onbegrijpelijk niet opgevat als een
uitdrukkelijk onderbouwd standpunt waar het hof op diende te responderen. De inhoud en
indringendheid van de aangevoerde argumenten schieten daarvoor tekort. De enkele omstandigheid
dat getuige [betrokkene 10] voorafgaand aan een afgelegde verklaring van derden informatie zou
hebben gekregen over wat er zich heeft afgespeeld, impliceert nog niet dat uitdrukkelijk
verantwoording moet worden afgelegd over het oordeel inzake de betrouwbaarheid van hetgeen
deze getuige -uit eigen wetenschap- verklaart. Dat de verdachte en de getuige ‘niet bepaald elkaars
vrienden’ zouden zijn, wordt slechts geadstrueerd met een verwijzing naar een eerder incident met
het broertje van de getuige en wordt uit wat verder bekend is niet direct aannemelijk. Dat de
verdachte die avond bij de getuige [betrokkene 10] thuis is geweest, vindt steun in de verklaring van
getuige [betrokkene 11] en wordt in het pleidooi ook niet bestreden. Dat is een aanwijzing dat de
verhoudingen niet zodanig slecht waren dat enkel om die reden aan de onbetrouwbaarheid van de
verklaring dient te worden getwijfeld. Wat getuige [betrokkene 11] betreft wordt eigenlijk niets
aangevoerd dat serieuze twijfel aan diens betrouwbaarheid oproept. En niet alleen de argumentatie
is ontoereikend, het hof heeft ook gelet op de conclusie die de raadsvrouw aan het gestelde heeft
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verbonden in het aangevoerde geen uitdrukkelijk onderbouwd standpunt behoeven te zien waarop
het een afzonderlijke reactie diende te geven. Vraagtekens en twijfels zijn daarvoor in het algemeen
gesproken niet genoeg.

13. Inzake getuige [betrokkene 9] voert de steller van het middel aan dat deze getuige ten overstaan
van de rechter-commissaris heeft verklaard dat de verdachte nooit heeft gezegd dat hij betrokken
was bij de bewezen verklaarde feiten. Die enkele omstandigheid brengt evenwel niet mee dat het hof
verantwoording dient af te leggen over het gebruik van de eerder door [betrokkene 9] bij de politie
afgelegde verklaring. Argumenten die ertoe leiden dat het hof wel tot die verantwoording verplicht zou
zijn worden in het pleidooi niet gegeven. Ik merk daarbij nog op dat [betrokkene 9] in de als
bewijsmiddel 11 gebezigde verklaring niet verklaart dat de verdachte iets tegen hem gezegd heeft.
[betrokkene 9] verklaart immers dat ‘[betrokkene 1], [verdachte] en [betrokkene 3] de woonkamer
binnen (kwamen). Ik hoorde dat een van hen zei dat ze iemand hadden geslagen.’ Hier doet zich dus
niet het geval voor waarin een getuige terugkomt op een tot het bewijs gebezigde verklaring.

14. Voor zover Uw Raad niettemin zou oordelen dat het in het middel bedoelde standpunt bezwaarlijk
anders kan worden verstaan dan als een standpunt dat duidelijk, door argumenten geschraagd en
voorzien van een ondubbelzinnige conclusie ten overstaan van het hof naar voren is gebracht, meen
ik dat de motivering van de afwijking daarvan genoegzaam besloten ligt in de bewijsvoering van het
hof. Het hof heeft overwogen dat het van oordeel is dat op basis van de zich in het dossier
bevindende stukken kan worden bewezen dat de verdachte samen met ten minste één ander
geweldshandelingen heeft gepleegd jegens aangever [slachtoffer]. In dit verband heeft het hof
kennelijk geoordeeld dat hetgeen de raadsvrouw heeft aangevoerd geen aanleiding geeft te twijfelen
aan de betrouwbaarheid van de tot het bewijs gebezigde verklaringen van [betrokkene 9],
[betrokkene 10] en [betrokkene 11] omdat die elkaar onderling ondersteunen en voorts steun vinden
in de overige door het hof geselecteerde bewijsmiddelen. Die overige bewijsmiddelen houden onder
meer in dat de verdachte op 6 november 2010 voor de verjaardag van zijn stiefvader [betrokkene 1]
in de woning aan de [a-straat 1] in Rotterdam was (bewijsmiddel 1). [betrokkene 8] en [betrokkene 2]
wonen daar en [betrokkene 1], de vriend van [betrokkene 8], verblijft daar vaak. De woning is
gelegen ongeveer in het midden van de tweede galerij van de flat (bewijsmiddel 9). Het hof heeft
blijkens de bewijsmiddelen vastgesteld dat die avond omstreeks 19:30 uur de ongeveer vijftienjarige
[betrokkene 3] (bewijsmiddel 4) samen met [betrokkene 2] (blijkens bewijsmiddel 3 kennelijk degene
die in bewijsmiddelen 5 en 6 wordt aangeduid als het vriendje van [betrokkene 3] ) aan het belletje
trekken was bij aangever [slachtoffer], waarna [betrokkene 2] -achterna gezeten door [slachtoffer]-
rende naar de flat waar hij woont. Daar heeft hij naar de galerij iets geroepen als ‘Daar is hij’ en
[slachtoffer] aangewezen, waarop twee jongens die groter en ouder waren dan het vriendje van
[betrokkene 3]8 uit die flat gerend kwamen en geweld tegen aangever hebben gebruikt (bewijsmiddel
6). [betrokkene 7], die ter plaatse in de straat kwam aangelopen, heeft verklaard over twee jongere
jongens en twee oudere jongens/mannen. De oudere jongens/mannen sloegen een bejaarde man in
elkaar. De mannen gingen daarna de portiek van een flat in, renden over de galerij en gingen een
woning in voorbij de helft van de galerij (bewijsmiddel 8).

15. Aldus bevatten de overige bewijsmiddelen -waaruit het hof heeft afgeleid wat zich heeft
afgespeeld (direct) voorafgaand aan de momenten waarover [betrokkene 9] (bewijsmiddel 11)
respectievelijk [betrokkene 10] en [betrokkene 11] (bewijsmiddelen 12 en 13) hebben verklaard-
voldoende gegevens waarin de motivering van de verwerping van het standpunt van de raadsvrouw
besloten ligt.9 Art. 359, tweede lid, Sv noopte het hof niet tot een nadere motivering.

16. Het eerste middel faalt.

17. Het tweede middel behelst de klacht dat het hof ten onrechte geen toepassing heeft gegeven aan
art. 55 lid 1 of art. 56 Sr, nu het om dezelfde materiële feiten gaat en de strekking van de bewezen
verklaarde strafbare feiten niet wezenlijk verschilt.

18. Blijkens de vermelding van art. 57 Sr bij de toepasselijke wettelijke voorschriften heeft het hof
meerdaadse samenloop aangenomen.

19. De cassatieschriftuur dateert van 17 februari 2017. De steller van het middel kon er toen nog geen
weet van hebben dat Uw Raad enkele maanden later, op 20 juni 2017, een aantal arresten zou wijzen
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die het criterium voor het aannemen van eendaadse samenloop zouden bijstellen.10 Reeds onder
toepasselijkheid van het oude criterium bepleitte de steller van het middel dat het hof ten onrechte
geen eendaadse samenloop heeft aangenomen. Of dat standpunt juist is, dient thans te worden
beoordeeld aan de hand van de maatstaf die uit de recente rechtspraak inzake eendaadse samenloop
naar voren komt.

20. In HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111 heeft Uw Raad onder meer overwogen (met weglating
van verwijzingen):

‘2.7. In de rechtspraak van de Hoge Raad over eendaadse samenloop is gaandeweg sterk het accent
komen te liggen op de strekking van de aan de orde zijnde strafbepalingen. Indien die strekking
uiteenloopt, is geen sprake van "één feit" in de zin van art. 55, eerste lid, Sr. Deze sterk juridisch
getinte toetsing met een nadruk op de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de onderscheidene
delictsomschrijvingen strekken, leidt tot een beperkt bereik van de regeling van de eendaadse
samenloop.

Uit die rechtspraak moet echter niet worden afgeleid dat eenzelfde strekking een noodzakelijke
voorwaarde is voor het aannemen van eendaadse samenloop, zoals blijkt uit de recente
jurisprudentie over het witwassen en de heling van dezelfde voorwerpen. Dat de strafbaarstelling van
witwassen in sterkere mate dan bij heling het geval is, strekt ter bescherming van de integriteit van
het financiële en economische verkeer, staat aan het aannemen van eendaadse samenloop niet in de
weg indien het gaat om - naar de kern genomen - hetzelfde feitencomplex.

Evenmin is uitgesloten dat sprake is van een voortgezette handeling in de zin van art. 56, eerste lid,
Sr van heling en witwassen indien aan de gedragingen van de verdachte met betrekking tot hetzelfde
voorwerp één ongeoorloofd wilsbesluit ten grondslag ligt. Dat sluit aan bij eerdere rechtspraak over
de voortgezette handeling waarin - in overeenstemming met de wetsgeschiedenis - centraal staan de
met elkaar samenhangende eisen dat de verschillende strafbare feiten gelijksoortig zijn, en dat zij,
chronologisch gezien, een nauw verband hebben, met één ongeoorloofd wilsbesluit als grondslag.

Uit hetgeen hiervoor onder 2.6 is overwogen blijkt dat ook de wetgever zich ervan bewust is dat
recente wetgeving aanleiding geeft tot zorg over dubbele bestraffing en dat tegen die zorg wordt
ingebracht dat de samenloopregeling waarborgen en oplossingen biedt. Dat betekent dat de
samenloopregeling - en dan meer in het bijzonder de eendaadse samenloop en de voortgezette
handeling - daarvoor ook daadwerkelijk voldoende ruimte moet bieden.

Daarom moet worden benadrukt dat naar huidig inzicht een enigszins uiteenlopen van de
strekking van de desbetreffende strafbepalingen niet in de weg staat aan het aannemen van
eendaadse samenloop indien het in essentie om hetzelfde feitencomplex gaat. Een dergelijk
uiteenlopen is evenmin een blokkade voor het aannemen van een voortgezette handeling.

In het bijzonder verdient dus aandacht dat de rechter ruimte heeft voor het aannemen van
eendaadse samenloop of een voortgezette handeling, ook indien de bewezenverklaring valt onder
meerdere strafbepalingen met een enigszins uiteenlopende strekking.

Vervolgens komt het voor de eendaadse samenloop vooral aan op de vraag of de
bewezenverklaarde gedragingen in die mate een samenhangend, zich min of meer op dezelfde tijd
en plaats afspelend feitencomplex opleveren dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt
wordt gemaakt. Voor de voortgezette handeling komt het erop aan of de verschillende
bewezenverklaarde, elkaar in de tijd opvolgende gedragingen (ook met betrekking tot het
"wilsbesluit") zo nauw met elkaar samenhangen dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt
wordt gemaakt.

Het voorgaande brengt mee dat het toepassingsbereik van deze regelingen ruimer is dan wellicht
kon worden afgeleid uit eerdere rechtspraak waarin vooral de verschillen in de strekking van de
betrokken strafbepalingen centraal stonden.

De hierboven aangeduide ruimte voor eendaadse samenloop en voortgezette handeling vindt
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mede steun in het vooral met art. 55, eerste lid, Sr verwante art. 68 Sr dat ook dubbele bestraffing
wil voorkomen. Ook in dat verband is immers bij de beantwoording van de vraag of sprake is van
"hetzelfde feit" - naast de aan de orde zijnde gedraging van de verdachte - de juridische aard van
de aan de orde zijnde feiten relevant, waarbij geen identieke strekking van de desbetreffende
strafbepalingen is vereist, maar waarbij vooral van belang is of hun strekking niet wezenlijk
uiteenloopt.

Het hiervoor onder 2.8 weergegeven toetsingskader voor "één feit" als bedoeld in art. 55, eerste
lid, Sr kan echter niet worden gelijkgeschakeld met het toetsingskader voor "hetzelfde feit" in de
zin van art. 68 Sr. Bij art. 68 Sr staat de vervolgbaarheid voorop, in die zin dat de verdachte niet
opnieuw in rechte mag worden betrokken na een eerdere onherroepelijke rechterlijke
einduitspraak over hetzelfde feit, en dat de tenlastelegging niet op de voet van art. 313 Sv aldus
kan worden gewijzigd dat de verdachte alsnog wordt vervolgd voor een ander feit dan hem is
tenlastegelegd. Bovendien wordt het ne bis in idem-beginsel dat aan art. 68 Sr ten grondslag ligt -
anders dan de samenloop - mede bepaald door Europese regelgeving en rechtspraak.’

21. Van belang in verband met de onderhavige casus is vooral dat naar het oordeel van Uw Raad
een enigszins uiteenlopen van de strekking van de desbetreffende strafbepalingen niet in de weg
staat aan het aannemen van eendaadse samenloop indien het in essentie om hetzelfde
feitencomplex gaat en dat een dergelijk enigszins uiteenlopen evenmin een blokkade vormt voor
het aannemen van een voortgezette handeling. Uw Raad wijst daarbij op HR 3 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:501, NJ 2017/169 m.nt. Mevis, waarin eerder al is aangegeven dat bij witwassen
en heling sprake kan zijn van eendaadse samenloop. Ook al strekt de strafbaarstelling van
witwassen in sterkere mate dan bij de strafbaarstelling van heling het geval is ter bescherming
van de integriteit van het financiële en economische verkeer. In HR 20 juni 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1111 waren een poging tot doodslag en zware mishandeling jegens dezelfde
persoon bewezen verklaard. Uw Raad overwoog dat ‘s hofs oordeel dat van meerdaadse
samenloop (en niet van voortgezette handeling) sprake was niet zonder meer begrijpelijk was. Uw
Raad nam daarbij in aanmerking dat in de bewijsvoering als ’s hofs vaststelling besloten lag ‘dat
sprake is geweest van één geweldsuitbarsting waarbinnen de bewezenverklaarde feiten hebben
plaatsgevonden en dat de strekking van de toepasselijke bepalingen - kort gezegd - doodslag
respectievelijk zware mishandeling, niet dusdanig uiteenloopt dat reeds hierom geen sprake kan
zijn van eendaadse samenloop of een voortgezette handeling.’ In HR 20 juni 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1113 waren zowel het medeplegen van het, in de uitoefening van beroep of
bedrijf, opzettelijk telen van hennepplanten als het deelnemen aan een criminele organisatie die
tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 11, derde en vijfde lid,
Opiumwet bewezen verklaard. ’s Hofs oordeel dat van meerdaadse samenloop sprake was hield in
cassatie stand ‘in aanmerking genomen de mate waarin de strekking van art. 3, onder B,
Opiumwet (feit 1) en art. 11b Opiumwet (feit 2) uiteenlopen’.

22. Ook bij de feiten die in de onderhavige strafzaak bewezen zijn verklaard (medeplegen van
poging tot doodslag en openlijke geweldpleging) verschilt de strekking van de strafbepalingen.
Art. 141 Sr is een misdrijf tegen de openbare orde. Dat weerspiegelt zich in de eis dat het om
‘openlijk’ geweld dient te gaan. Dat Uw Raad aan de vaststelling van dat openlijke karakter van de
geweldpleging wezenlijke eisen stelt, is recent herbevestigd in HR 9 januari 2018,
ECLI:NL:HR:2018:20, NJ 2018/62. Doodslag is een misdrijf tegen het leven gericht, en als zodanig
in een andere titel van het Wetboek van Strafrecht ondergebracht. Ter vergelijking: heling en
witwassen zijn in achtereenvolgende titels ondergebracht; de titel betreffende mishandeling zat in
het wetboek aanvankelijk vlak achter de titel met levensdelicten. Toch brengt dat wat andere
rechtskarakter mijns inziens niet mee dat meerdaadse samenloop dient te worden aangenomen.
Dat wat andere rechtskarakter staat er namelijk niet aan in de weg dat ‘de bewezenverklaarde
gedragingen in die mate een samenhangend, zich min of meer op dezelfde tijd en plaats afspelend
feitencomplex opleveren dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt wordt gemaakt’. Beide
strafbepalingen zien op geweld tegen personen.11 De rubricering van art. 141 Sr als een misdrijf
tegen de openbare orde doet er naar het mij voorkomt niet aan af dat de strafbaarstelling van
openlijk geweld tegen personen mede strekt tot bescherming van het recht op lichamelijke
integriteit van degene tegen wie dat geweld wordt gepleegd.12Het gaat bij de ten laste gelegde
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strafbare feiten om exact hetzelfde feitencomplex: dezelfde geweldshandelingen tegen hetzelfde
slachtoffer op hetzelfde moment en op dezelfde plaats. Daarin verschilt deze strafzaak
bijvoorbeeld van HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1113. De samenhang wordt ook bevestigd
door de omstandigheid dat de bewijsmiddelen niet zijn uitgesplitst over feit 1 en 2.13

23. Al met al meen ik, met de steller van het middel, dat ‘s hofs oordeel dat van meerdaadse
samenloop sprake is niet zonder meer begrijpelijk is.

24. De steller van het middel gaat vervolgens in op de vraag of de verdachte voldoende in rechte
te respecteren belang heeft bij cassatie, nu de opgelegde straf minder is dan de maximumstraf die
op één van de feiten is gesteld. In de opvatting van de steller verzet het voornaamste doel van de
regeling, het tegengaan van onbeperkte en ongerechtvaardigde cumulatie van de mogelijk op te
leggen straffen, zich ertegen dat aan de verdachte tegen te werpen.

25. Uw Raad heeft in de arresten van 20 juni 2017 overwegingen gewijd aan het belang in
cassatie bij het slagen van een klacht over de toepassing van de regeling inzake samenloop. In HR
20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111 overwoog Uw Raad (met weglating van verwijzingen):

‘2.2. Art. 55, eerste lid, en art. 56 Sr komen in recente rechtspraak van de Hoge Raad zelden aan
de orde. Daarbij speelt een belangrijke rol dat hierop betrekking hebbende klachten doorgaans
van onvoldoende belang zijn om cassatie te rechtvaardigen omdat - kort gezegd - de opgelegde
straf ver onder het strafmaximum ligt dat zou gelden als met de steller van het middel van
eendaadse samenloop of voortgezette handeling zou worden uitgegaan.

Het thema kan echter in feitelijke aanleg wel van belang zijn. Ook in het verband van de
bestuurlijke boete kan de eendaadse samenloop een rol spelen. Bovendien speelt het onderwerp
in de wetgeving soms een rol bij de vormgeving van delictsomschrijvingen, zoals hierna in 2.6
wordt geïllustreerd. Daarom is het van belang de eendaadse samenloop en de voortgezette
handeling te belichten in hun huidige betekenis met de daarbij voor de feitenrechter bestaande
ruimte tot toepassing van die leerstukken. Daartoe strekken de volgende opmerkingen. De zeer
beperkte toetsing in cassatie zal door dit arrest niet veranderen.’

26. Uit deze overwegingen kan worden afgeleid dat Uw Raad het afwezig achten van belang bij
cassatie in geval van het slagen van een klacht over de toepassing van de samenloopregeling ziet
als het continueren van een lijn die eerder is gekozen. Die lijn kwam eerder naar voren in HR 9
december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3551, NJ 2015/29. Daarin leverde het onder 1
bewezenverklaarde het ‘medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A
van de Opiumwet gegeven verbod’ op en het onder 2 bewezenverklaarde het ‘medeplegen van
opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod’. Het
hof had meerdaadse samenloop aangenomen. Uw Raad overwoog:

‘2.3. Ook indien toepassing dient te worden gegeven aan art. 55, eerste lid, Sr kunnen de
strafbare feiten afzonderlijk worden gekwalificeerd. Het opzettelijk handelen in strijd met het in
art. 2, onder A, Opiumwet gegeven verbod - van de door het Hof toegepaste strafbepalingen de
bepaling waarop de zwaarste hoofdstraf is gesteld - is bedreigd met onder meer een
gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaar. Gelet op dit wettelijk strafmaximum en in aanmerking
genomen de door het Hof opgelegde gevangenisstraf van 28 maanden en 's Hofs motivering van
die straf, is het belang van de verdachte bij zijn cassatieberoep niet evident.’

27. Het is naar het mij voorkomt evenwel de vraag of bij de keuze van Uw Raad voor een ruimer
feitsbegrip bij de eendaadse samenloop onverkort aan deze lijn vast kan worden gehouden. Voor
20 juni 2017 was de ruimte voor eendaadse samenloop zeer beperkt. De casus van HR 9
december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3551, NJ 2015/29 illustreert dat. Het ging om het medeplegen
van het opzettelijk buiten het grondgebied van Nederland brengen en het medeplegen van het
opzettelijk aanwezig hebben van exact dezelfde hoeveelheden heroïne en cocaïne.14 Mogelijk
heeft Uw Raad destijds tegen die achtergrond aangenomen dat ook in het geval het hof ten
onrechte meerdaadse samenloop aanwezig acht, het lichtere feit bij de strafoplegging niet als een
afzonderlijk feit zal zijn meegewogen en daarom niet tot een hogere straf zal hebben geleid. Dat
ligt in de nieuwe situatie evenwel anders. Het hof kan, in HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111,
in de poging tot doodslag en de zware mishandeling twee verwijten hebben gezien die
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afzonderlijk aan de opgelegde straf hebben bijgedragen. Dat is naar het mij voorkomt wat Uw
Raad met de nieuwe rechtspraak poogt tegen te gaan; de aanscherping staat in het teken van
het bieden van waarborgen tegen dubbele bestraffing.15

28. De gedachte dat de verdachte geen belang zou hebben bij de keuze voor eendaadse in plaats
van meerdaadse samenloop roept (in die nieuwe situatie) ook vragen van andere aard op. In het
algemeen hecht Uw Raad veel belang aan vaststellingen die het toepasselijke strafmaximum
bepalen. Aan de motivering van de bewezenverklaring van voorbedachte raad,16 roekeloosheid17

en ‘handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf’ in de Opiumwet18 dienen volgens Uw
Raad bepaaldelijk eisen te worden gesteld, mede met het oog op de gevolgen voor het
strafmaximum. Aan het verschil tussen medeplegen en medeplichtigheid houdt Uw Raad eveneens
strak de hand; cassatie is bij een ontoereikende onderbouwing van een bewezenverklaring van
medeplegen aangewezen.19 Mij komt dat gelukkig voor. De vraag rijst waarom het dan heel anders
zou liggen bij het onderscheid tussen eendaadse en meerdaadse samenloop. Is het verschil in
benadering gebaseerd op een inschatting dat de keuze tussen beide figuren er voor de opgelegde
straf uiteindelijk niet toe doet? Die inschatting zou op gespannen voet staan met het belang dat
Uw Raad blijkens de arresten van 20 juni 2017 aan een juiste toepassing in feitelijke aanleg van
de samenloopregeling hecht. Van een waarborg tegen dubbele bestraffing zou dan op de keper
beschouwd niet of nauwelijks sprake zijn.20 Het is ook een inschatting die - zo komt mij voor -
lastig bevredigend te onderbouwen is. Een duidelijk beeld van de praktijk bestaat op dit punt bij
mijn weten niet.21

29. Buiten de context van de samenloop lijkt Uw Raad bij het slagen van middelen die tot een
verandering van bewezenverklaring en/of kwalificatie zouden leiden het belang bij cassatie aan de
hand van een aantal factoren te bepalen. Dat is in de eerste plaats het wettelijk strafmaximum.
Als het slagen van de klacht er niet toe leidt dat het wettelijk strafmaximum verandert, is dat een
sterke aanwijzing dat belang bij cassatie ontbreekt.22 Uw Raad let voorts op de hoogte van de
opgelegde straf. Indien de straf niet in vrijheidsbeneming bestaat dan wel in een korte
vrijheidsstraf is dat, bij een veel hoger wettelijk strafmaximum, een sterke aanwijzing dat te
respecteren belang bij cassatie ontbreekt.23 Uw Raad geeft voorts aan, belang te hechten aan de
motivering van de opgelegde straffen.24 En Uw Raad let op wat daadwerkelijk in verband met de
bewezenverklaring is vastgesteld.25

30. Denkbaar lijkt, in de rechtspraak betreffende samenloop bij deze benadering aan te knopen.
In de praktijk speelt de vraag naar het belang bij cassatie vooral in gevallen waarin er terecht
over wordt geklaagd dat ’s hofs oordeel dat van meerdaadse samenloop sprake is niet begrijpelijk
is. Een eerste factor die in die gevallen bij het bepalen van het belang bij cassatie in aanmerking
kan worden genomen, is of het wettelijk strafmaximum bij het slagen van de klacht verandert. In
het geval meer feiten bewezen zijn verklaard, zal dat veelal niet het geval zijn.26 Een tweede
factor kan in deze benadering de hoogte van de opgelegde straf zijn. Een straf die niet in
vrijheidsbeneming bestaat of een korte vrijheidsstraf is een aanwijzing dat de verdachte geen
belang heeft bij cassatie.27 Een derde factor kan de motivering van de straftoemeting door het hof
zijn.28 Een vierde factor kan gelegen zijn in het verband tussen de beide feiten die in eendaadse
samenloop zijn begaan.29

31. Een vraag is voorts in welke mate van de verdachte mag worden verlangd dat hij in een
toelichting het belang bij cassatie onderbouwt. Gegeven het belang dat Uw Raad aan de
motivering van de straftoemeting door het hof hecht, kan de verdachte dat belang onderbouwen
als uit de strafmotivering blijkt dat beide feiten aan de opgelegde straf hebben bijgedragen. Bij de
huidige stand van zaken is de strafrechter evenwel niet verplicht om in gevallen waarin hij
meerdaadse samenloop aanneemt, aan te geven in welke mate de verschillende
bewezenverklaarde strafbare feiten aan de straftoemeting hebben bijgedragen. En dat verandert
niet als de wet herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken ongewijzigd zou worden
aanvaard en in werking zou treden. In het concept van dit wetsvoorstel dat in consultatie is
gegeven was een bepaling opgenomen die voorstelde dat de rechter de straf per feit zou bepalen.
Tegenstand van de NVvR en RvdR heeft ertoe geleid dat deze bepaling uit het wetsvoorstel is
verdwenen.30 Dat brengt mee dat het ook in de toekomst veelal niet duidelijk zal zijn in welke
mate elk van de strafbare feiten aan de opgelegde straffen heeft bijgedragen.31 Het komt niet
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gelukkig voor dat die stand van zaken tegen de verdachte zou werken. Dat aan het niet
verstrekken van deze toelichting de bonus verbonden zou zijn dat een klacht over het aannemen
van meerdaadse in plaats van eendaadse samenloop belang zou ontberen, zet de wereld op zijn
kop. En het zou ook niet bijdragen aan een adequate strafmotivering.

32. Als het in het voorgaande geschetste kader in de onderhavige strafzaak wordt gehanteerd, is
er naar het mij voorkomt onvoldoende reden om de klacht op het ontbreken van belang te laten
stranden. Het wettelijk strafmaximum is bij het aannemen van eendaadse samenloop een vierde
lager. De opgelegde gevangenisstraf van twintig maanden is niet kort. De strafmotivering geeft
geen aanleiding om aan te nemen dat een afzonderlijk verwijt ter zake van de openlijke
geweldpleging de straf niet mee kan hebben bepaald. De overwegingen van het hof wijzen eerder
op het tegendeel, waar wordt overwogen dat ‘door feiten als de onderhavige, waarbij het geweld
op de openbare weg wordt gepleegd, de in de maatschappij levende gevoelens van angst en
onveiligheid op straat (worden) versterkt’. En het verband tussen het medeplegen van de poging
tot doodslag en de openlijke geweldpleging is niet van dien aard dat het lichtere feit in het
zwaardere opgaat of daar welhaast onlosmakelijk mee verbonden is.

33. Het tweede middel slaagt.

34. Het eerste middel kan worden verworpen met de aan art. 81 RO ontleende motivering.
Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

35. Deze conclusie strekt tot:

- vernietiging van de bestreden uitspraak wat betreft de beslissing tot het aannemen van
meerdaadse samenloop en de strafoplegging, in welke vernietiging niet is begrepen de opgelegde
schadevergoedingsmaatregel32,

- terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Den Haag opdat de zaak in zoverre op het
bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan en

- verwerping van het beroep voor het overige.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Zie HR 31 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU6064, rov. 3.3.

HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393 m.nt. Buruma , rov. 3.7.1

Vgl. de conclusie van A-G Machielse onder 3.3. De raadsman heeft er onder meer op gewezen dat
aangeefster pas de volgende dag de politie heeft gebeld, en op de avond na de verkrachting nog het
feestje voor de verjaardag van de verdachte had bezocht en daar had gezegd dat haar oog blauw
was doordat zij tegen een deur was gelopen.

De bestrijding kwam in de kern neer op de vermelding van enkele tegenstrijdigheden in de
verklaringen.

Gesteld wordt dat aangeefster eerst een andere dader noemt en twaalf uur later verdachte. Voorts
wordt gesteld dat zij voor de aangifte overleg kan hebben gepleegd met andere mensen, waaronder
haar familie, en eerst (in strijd met de waarheid) heeft gezegd dat zij de naam van verdachte niet
wist. Aangevoerd wordt ten slotte dat aangeefster (ook volgens haar eigen verklaring) veel te veel
alcohol gedronken had.

Zo verklaart de getuige onder meer over een ‘slagenregen’ terwijl aangeefster een klap met de
vlakke hand in het gezicht en een vuistslag in haar nek noemt, en geeft de getuige niet aan dat
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aangeefster is gevallen. Bij de rechter-commissaris verklaart getuige eerst de slagen niet te hebben
gezien; later verklaart zij wel te hebben gezien dat aangeefster is geslagen.

Gewezen wordt onder meer op tegenstrijdigheden tussen de verklaringen van aangeefster enerzijds
en de drie getuigenverklaringen anderzijds. Daarbij voert de raadsman aan dat pas aangifte van
aanranding is gedaan nadat aangeefster verneemt dat verdachte een klacht tegen haar heeft
ingediend en zij om die reden wordt ontboden bij haar baas. De raadsman stelt bovendien dat de
getuigen niet volkomen onafhankelijke getuigen zijn (één zou de partner van aangeefster zijn, de
beide andere vriendinnen) en dat zij geruime tijd na de aangifte hun verklaringen bij de politie hebben
afgelegd, zodat niet uit te sluiten valt dat zij zijn voorbesproken.

De verdachte was ten tijde van het tenlastegelegde 24 jaar oud.

Vgl. HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393 m.nt. Buruma, rov. 3.8.2.

ECLI:NL:HR:2017:1111/1115.

F.C.W. de Graaf, Meervoudige aansprakelijkstelling. Een analyse van rechtsfiguren die
aansprakelijkstelling voor meer dan één strafbaar feit normeren, Den Haag 2018, p. 52-53 wijst op -
lagere - rechtspraak waarin al voor 20 juni 2017 eendaadse samenloop tussen zware mishandeling en
openlijke geweldpleging werd aangenomen.

Vgl. ook W. Wedzinga, Openlijke geweldpleging, Arnhem 1992, p. 45 en 56-57. Daarom laat
eendaadse samenloop zich bij een op art. 141 Sr en art. 300 Sr gerichte cumulatieve tenlastelegging
volgens Wedzinga goed denken (p. 191-193). Zie eerder evenwel ook HR 2 december 2003,
ECLI:NL:HR:2003:AM2520, NJ 2004/152 (geen eendaadse samenloop bij art. 141 Sr en art. 306 Sr).

Aan de (standaard)formule in de aanvulling op het verkorte arrest, inhoudende dat de
bewijsmiddelen slechts zijn gebruikt ten aanzien van het feit waarop zij blijkens hun inhoud in het
bijzonder betrekking hebben, komt naar het mij voorkomt in deze zaak geen betekenis toe. Niet valt in
te zien waarom één of meer van de bewijsmiddelen slechts betrekking zou(den) hebben op één van
de bewezen verklaarde feiten.

Overigens besliste de Hoge Raad in dit arrest niet met zoveel woorden dat van eendaadse
samenloop sprake was. Dat lijkt echter wel de achtergrond van de argumentatie; het aannemen van
eendaadse samenloop in een geval als dit sluit ook aan bij oudere rechtspraak (vgl. HR 1 juli 1981, NJ
1981/616 m.nt. Van Veen en HR 3 januari 1984, NJ 1984/420 m.nt. ’t Hart).

Vgl. HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111, rov. 2.8.

Vgl. HR 28 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BR2342, NJ 2012/518 m.nt. Keulen onder NJ 2012/519.

Vgl. HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW4254, NJ 2012/489 m.nt. Bleichrodt.

Vgl. HR 23 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2756, NJ 2014/431.

Vgl. HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ 2015/390 m.nt. Mevis, waarin Uw Raad
overwoog dat medeplichtigheid een beduidend lager strafmaximum kent en dat medeplegen
daarentegen regelmatig een wettelijke strafverzwaringsgrond oplevert.

Zie in dit verband ook onderdeel 8 van de noot van Mevis onder HR 3 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:501, NJ 2017/169. In het wetsvoorstel herziening regeling meerdaadse samenloop
in strafzaken (Kamerstukken II 2014/15 e.v., 34 126) worden inzake de verhouding tussen eendaadse
samenloop, voortgezette handeling en meerdaadse samenloop geen aanpassingen voorgesteld.
Daaraan kunnen zo bezien geen aanwijzingen worden ontleend dat de wetgever het onderscheid niet
langer van waarde acht.

In het kader van het WODC-onderzoek dat enkele jaren geleden naar de meerdaadse samenloop is
uitgevoerd zijn vraaggesprekken met advocaten en leden van de staande en zittende magistratuur
gehouden (J.M. ten Voorde, C.P.M. Cleiren en P.M. Schuyt, Meerdaadse samenloop in het strafrecht. Een
onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de wettelijke regeling van meerdaadse
samenloop (artikel 57-63 Sr), 2013, www.wodc.nl). De onderzoekers tekenen op: ‘Wanneer de feiten in
een zekere relatie tot elkaar staan, zonder dat er juridisch gezien sprake is van eendaadse
samenloop of voortgezette handeling, dan bestaat de neiging die relatie toch in de straf tot
uitdrukking te brengen. Bij feiten die vrij nauw met elkaar zijn verbonden, wordt sneller feitelijk (of in
concreto) geoordeeld en de straf gematigd, dan wanneer sprake is van een aantal los van elkaar
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staande feiten’ (p. 145); ‘Als sprake is van één feitencomplex, dan gelden de lichtere feiten als
strafverzwarende omstandigheid’ (p. 146). Tegelijk wordt ook gesproken over ‘de toegenomen invloed
van de oriëntatiepunten’ en wordt gesteld dat ‘die kwantumkorting tegenwoordig minder lijkt te
worden toegepast’ (p. 153).

Vgl. HR 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2916; HR 10 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3259
alsmede HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:510.

Vgl. HR 9 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1505, NJ 2016/433 m.nt. Van Kempen onder NJ 2016/434. Uw
Raad lette onder meer op de opgelegde straf (een voorwaardelijke gevangenisstraf van 92 dagen en
een werkstraf van 240 uren) en het op het bewezen verklaarde feit gestelde strafmaximum. Zie ook
HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:510 (een gevangenisstraf van 101 dagen met aftrek van
voorarrest); HR 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2916 (104 dagen). Waar van hogere straffen
sprake was, leek lange tijd van belang of het toepasselijke strafmaximum bij het slagen van de klacht
gelijk bleef (vgl. HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1392, NJ 2016/319; HR 10 november 2015,
ECLI:NL:HR:2015:3259). Niet in dit patroon past HR 30 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:112 (een
gevangenisstraf van 18 jaren terwijl 20 jaar had kunnen worden opgelegd bij het toepasselijke
maximum; het ten onrechte in aanmerking nemen van art. 304 Sr brengt mee dat het hof van een
strafmaximum is uitgegaan dat een derde hoger lag).

Vgl. onder meer HR 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2916; HR 3 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:510. De motivering van het hof lijkt een grote rol te hebben gespeeld in het in de
vorige noot genoemde HR 30 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:112.

Vgl. HR 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2916, waarin het medeplegen van opzettelijk
aanwezig hebben van hard drugs bewezen was verklaard terwijl uit de bewijsmiddelen van plegen
bleek. Vgl. ook HR 10 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3259.

Vgl. eerder in die richting al HR 10 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:268, NJ 2015/137 m.nt. Van
Kempen; HR 11 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB6220, NJ 2008/560 m.nt. Buruma; HR 14
september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP4226, NJ 2004/625. Vgl. meer recentelijk HR 20 juni 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1111.

In HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1114 leidde Uw Raad het ontbreken van belang al af uit de
enkele omstandigheid dat de opgelegde gevangenisstraf van drie jaren ver onder het strafmaximum
van twaalf jaren ligt dat bij eendaadse samenloop zou gelden. Naar het mij voorkomt had het
ontbreken van belang in deze situatie beter op het verband tussen beide strafbare feiten gebaseerd
kunnen worden (zie hierna). Dat de hoogte van het strafmaximum bij een gevangenisstraf van
dergelijke hoogte geen rol kan hebben gespeeld, lijkt mij een riskante vaststelling in het licht van de
betekenis die de wetgever en Uw Raad in het algemeen aan wettelijke strafmaxima hechten in
verband met in concreto opgelegde straffen.

Vgl. de conclusie van A-G Bleichrodt bij HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1112, ov. 42. Bij een
woninginbraak was onder meer een autosleutel weggenomen, daarna was daarmee de auto
gestolen. Het hof had vijf maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf toegerekend aan de
woninginbraak en drie maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf aan de diefstal van de auto.
Bleichrodt stelt vast dat het hof ver verwijderd is gebleven van het toepasselijke strafmaximum maar
dat het aanmerken van het bewezen verklaarde als meerdaadse samenloop wel gevolgen heeft
gehad voor de straftoemeting. En dat de verdachte derhalve een in rechte te respecteren belang in
cassatie heeft. Bleichrodt is nadien in dat oordeel bijgevallen door De Graaf, a.w., p. 66.

Te denken valt aan situaties waarin het lichtere feit in het zwaardere opgaat of daar welhaast
onlosmakelijk mee verbonden is. In HR 9 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3551, NJ 2015/29 deed
zich de situatie voor dat het plegen van het lichtere feit (het aanwezig hebben) welhaast per definitie
in het zwaardere feit besloten lag. In HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1114 is van iets
vergelijkbaars sprake: aan elk opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne
gaat welhaast per definitie een strafbare voorbereiding vooraf. In dergelijke situaties kan naar het mij
voorkomt (behoudens aanwijzingen van het tegendeel) worden aangenomen dat de
bewezenverklaring van het lichtere feit geen invloed op de straftoemeting heeft gehad.

Kamerstukken II 2014/15, 34 126, nr. 3, p. 3. Zie voor eerdere kritiek op de onheldere motivering
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van de strafoplegging bij meerdaadse samenloop: J. de Hullu, Recidive en straftoemeting, Deventer
2003, p. 49-50.

De praktijk leert dat een strafmotivering als in HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1112 eerder
uitzondering dan regel is.

Vgl. HR 21 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH5188; HR 27 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:132, NJ
2015/346 m.nt. Keulen voor precedenten.
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 14 oktober 2016,
nummer 22/000927-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1994.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R.J. Baumgardt, advocaat te
Rotterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht
en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van het
beroep op grond van art. 80a RO.

Het middel klaagt dat het Hof met betrekking tot het onder 1 en 2 bewezenverklaarde ten
onrechte art. 57 Sr en niet art. 55, eerste lid, Sr heeft toegepast.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"1. hij op 02 september 2015 te Schoonrewoerd, gemeente Leerdam, ter uitvoering van het
door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, met het
oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning (welke is gelegen aan de [a-
straat 1]) weg te nemen een of meerdere roerende za(a)k(en) en/of geld, toebehorende aan
[betrokkene 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn
mededaders en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen door middel van braak,
heeft hij, verdachte en/of hebben zijn mededaders

- de tuin van voornoemde woning betreden en

- getracht twee ramen te forceren door middel van inbrekerswerktuig, in elk geval
(hand)gereedschap,

zijnde de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet voltooid;

2. hij op 02 september 2015 te Schoonrewoerd, gemeente Leerdam, tezamen en in
vereniging met anderen, opzettelijk en wederrechtelijk ramen (van een woning, welke is
gelegen aan de [a-straat 1]), toebehorende aan [betrokkene 1], heeft vernield en/of
beschadigd."

Het Hof heeft het onder 1 en 2 bewezenverklaarde gekwalificeerd als:

"de meerdaadse samenloop van poging tot 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

medeplegen van opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een
ander toebehoort, vernielen en/of beschadigen."

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het middel
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3.3.2.

2.3.

en heeft als wettelijke voorschriften waarop de straf mede is gebaseerd onder meer art. 57
Sr vermeld. Het Hof heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf
maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, en
dienaangaande onder meer het volgende overwogen:

"De verdachte heeft zich op de wijze zoals in de bewezenverklaring nader omschreven
samen met anderen schuldig gemaakt aan een poging tot woninginbraak, waarbij twee
ramen zijn vernield en/of beschadigd. De verdachte heeft er daarmee blijk van gegeven geen
enkel respect te hebben voor de persoonlijke eigendommen van anderen en hun
persoonlijke levenssfeer. Daarnaast heeft hij voor de bewoners van de woning overlast en
financiële schade veroorzaakt. Feiten als de onderhavige brengen in de regel bij burgers ook
gevoelens van onveiligheid teweeg."

In zijn arrest van 5 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:831, heeft de Hoge Raad het volgende
overwogen:

"3.3.1. In zijn arresten van 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111 tot en met
ECLI:NL:HR:2017:1115, heeft de Hoge Raad enige algemene overwegingen over de eendaadse
samenloop en de voortgezette handeling gegeven. De overwegingen uit voornoemde arresten
laten zich op hoofdlijnen als volgt samenvatten.

De eendaadse samenloop en de voortgezette handeling vervullen een wezenlijke functie bij het
voorkomen van onevenredige aansprakelijkheid en bestraffing in geval van gelijktijdige berechting
van sterk samenhangende strafbare feiten.

Voor de eendaadse samenloop komt het vooral aan op de vraag of de bewezenverklaarde
gedragingen in die mate een samenhangend, zich min of meer op dezelfde tijd en plaats afspelend
feitencomplex opleveren dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt wordt gemaakt. Voor de
voortgezette handeling komt het erop aan of de verschillende bewezenverklaarde, elkaar in de tijd
opvolgende gedragingen (ook met betrekking tot het "wilsbesluit") zo nauw met elkaar
samenhangen dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt wordt gemaakt.

Het toepassingsbereik van deze regelingen is ruimer dan wellicht kon worden afgeleid uit eerdere
rechtspraak waarin vooral de verschillen in de strekking van de betrokken strafbepalingen centraal
stonden. Die ruimte voor eendaadse samenloop en voortgezette handeling vindt mede steun in
het vooral met art. 55, eerste lid, Sr verwante art. 68 Sr dat ook dubbele bestraffing wil
voorkomen. Ook in dat verband is immers bij de beantwoording van de vraag of sprake is van
"hetzelfde feit" - naast de aan de orde zijnde gedraging van de verdachte - de juridische aard van
de aan de orde zijnde feiten relevant, waarbij geen identieke strekking van de desbetreffende
strafbepalingen is vereist, maar waarbij vooral van belang is of hun strekking niet wezenlijk
uiteenloopt.

Wat betreft de kwalificatie van het bewezenverklaarde in geval van eendaadse samenloop is het
in beginsel aan de feitenrechter om de vraag te beantwoorden of hij in geval van eendaadse
samenloop het bewezenverklaarde enkelvoudig kwalificeert (onder de zwaarste strafbepaling)
dan wel of hij meervoudig kwalificeert en vervolgens de zwaarste strafbepaling toepast bij de
straftoemeting. Denkbaar is dat de feitenrechter, teneinde onevenredige aansprakelijkheid te
voorkomen, een enkelvoudige kwalificatie aangewezen acht. Bij een voortgezette handeling ligt
dat echter niet in de rede.

De Hoge Raad heeft in de hiervoor genoemde arresten tevens overwogen dat art. 55,
eerste lid, en art. 56 Sr in zijn recente rechtspraak zelden aan de orde komen en dat daarbij
een belangrijke rol speelt dat hierop betrekking hebbende klachten doorgaans van
onvoldoende belang zijn om cassatie te rechtvaardigen omdat - kort gezegd - de opgelegde
straf ver onder het strafmaximum ligt dat zou gelden als met de steller van het middel van
eendaadse samenloop of voortgezette handeling zou worden uitgegaan. Vanwege het
belang dat het thema heeft met name in feitelijke aanleg, heeft de Hoge Raad de onder
3.3.1 samengevat weergegeven opmerkingen gemaakt over de uitleg en de toepassing van
voornoemde wetsbepalingen, met de kanttekening dat de zeer beperkte toetsing in cassatie
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2.4.

2.5.

niet zal veranderen.

In verband met die toetsing in cassatie is van belang dat art. 55, eerste lid, en art. 56 Sr
weliswaar het in een concreet geval geldende strafmaximum (mede) bepalen, maar dat
binnen de grenzen van dat strafmaximum de strafoplegging door uiteenlopende factoren
wordt bepaald, waaronder de concrete ernst van het feit en de persoon van de verdachte.
De feitenrechter is – binnen de grenzen van het ter zake geldende strafmaximum – vrij in de
keuze van de straf en in de waardering van de factoren die hij daartoe van belang acht (vgl.
HR 21 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AY7805). Dientengevolge brengt de enkele
omstandigheid dat de rechter ten onrechte is uitgegaan van meerdaadse samenloop in
plaats van eendaadse samenloop dan wel voortgezette handeling, nog niet met zich dat in
die concrete zaak van onevenredige bestraffing sprake is. Een en ander laat onverlet dat de
Hoge Raad in cassatie aangevoerde klachten kan bespreken – ook zonder dat zulks leidt tot
vernietiging en terugwijzing – met het oog op het aanduiden van de voor de feitenrechter
bestaande ruimte tot toepassing van art. 55, eerste lid, en 56 Sr."

Het Hof heeft geoordeeld dat met betrekking tot het onder 1 en 2 bewezenverklaarde sprake is
van meerdaadse samenloop. De bewezenverklaarde vernielingshandelingen leveren evenwel een
zich op dezelfde tijd en plaats afspelend feitencomplex op, waarbij de bewezenverklaarde braak
door het trachten te forceren van twee ramen bestaat uit het vernielen en/of beschadigen van
ramen van de woning aan de [a-straat 1]. De strekking van de betreffende strafbepalingen - te
weten art. 311, eerste lid onder 5°, Sr en art. 350 Sr - loopt niet dusdanig uiteen dat niet zou
kunnen worden geoordeeld dat de verdachte van die handelingen (in wezen) één verwijt wordt
gemaakt. 's Hofs oordeel is derhalve niet zonder meer begrijpelijk. Het middel is gegrond.

Nochtans leidt de gegrondheid van het middel niet tot vernietiging van de bestreden uitspraak.
Dat berust op het volgende. De door het Hof opgelegde gevangenisstraf van vijf maanden,
waarvan twee maanden voorwaardelijk, ligt ver onder het strafmaximum van vier jaren dat zou
gelden als met de steller van het middel van eendaadse samenloop zou worden uitgegaan terwijl
het Hof, ook indien het bij de strafoplegging was uitgegaan van eendaadse samenloop van de
bewezenverklaarde feiten, bij de waardering van die feiten gewicht mocht toekennen aan de
omstandigheid dat bij de poging tot – kort gezegd – gekwalificeerde diefstal schade is ontstaan
aan ramen van de woning. De verdachte heeft dus onvoldoende belang bij cassatie.

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.
van de Griend en M.J. Borgers, in het bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken
ter openbare terechtzitting van 3 juli 2018.

3 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 22-05-2018

Datum publicatie 23-05-2018

Zaaknummer 16/05156

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:1068 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG over toepassing samenloopregeling en toetsingsruimte in cassatie,
naar aanleiding van overzichtsarrest Hoge Raad over samenloop (HR 20 juni 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1111). De AG geeft de Hoge Raad in overweging om het
cassatieberoep niet-ontvankelijk te verklaren met toepassing van art. 80a RO.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 16/05156
Zitting: 22 mei 2018

Mr. A.E. Harteveld
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 14 oktober 2016 door het gerechtshof Den Haag wegens "de
meerdaadse samenloop van poging tot 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
medeplegen van opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander
toebehoort, vernielen en/of beschadigen", veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden,
waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. R.J. Baumgardt, advocaat te
Rotterdam, heeft een middel van cassatie voorgesteld.

3.  Het middel klaagt dat het hof ten onrechte geen toepassing heeft gegeven aan art. 55 lid 1 Sr dan
wel art. 56 Sr.

3.1. Uit de kwalificatiebeslissing en de aangehaalde wetsartikelen blijkt dat het hof ten aanzien van
de bewezenverklaarde poging diefstal in vereniging met braak en medeplegen van vernieling
meerdaadse samenloop heeft aangenomen.

3.2. Het middel kan niet slagen omdat het belang van de verdachte bij het middel niet evident is. Het
hof heeft immers een aanzienlijk lagere straf opgelegd dan het strafmaximum dat zou gelden in geval
het hof wel zou zijn uitgegaan van eendaadse samenloop of van een voortgezette handeling.1

3.3. In de cassatieschriftuur wordt aangestuurd op kort gezegd een meer algemeen belang bij
cassatie, gelegen in het correct toepassen van de samenloopregeling als zodanig. Ook indien, zoals in
het onderhavige geval aan de orde is, de opgelegde straf lager is dan het toepasselijke strafmaximum
dat volgt uit art. 55 lid 1 Sr dan wel 56 Sr. Hierbij verwijst het middel onder meer naar een drietal
conclusies van mijn ambtgenoot Bleichrodt waarin hij met een zaaksoverstijgende beschouwing heeft
aangestuurd op een (deels) andere lijn met betrekking tot de samenloopregeling dan tot daarvoor
door de Hoge Raad werd aangehouden.

ECLI:NL:PHR:2018:476
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3.4. In de overzichtsarresten2 die hierop volgden (en die de steller van het middel nog niet bekend
konden zijn) wijdt de Hoge Raad enkele algemene opmerkingen aan de toepassing van eendaadse
samenloop en de voortgezette handeling vanwege het belang hiervan in feitelijke aanleg. Deze
opmerkingen strekken ertoe "de eendaadse samenloop en de voortgezette handeling te belichten in
hun huidige betekenis met de daarbij voor de feitenrechter bestaande ruimte tot toepassing van die
leerstukken. (…) De zeer beperkte toetsing in cassatie zal door dit arrest niet veranderen", aldus de
Hoge Raad.3 Voorts wordt in rechtsoverweging 2.2 nog eens benadrukt welke invloed de
jurisprudentie met betrekking tot art. 80a RO heeft op dit leerstuk:

"2.2. Art. 55, eerste lid, en art. 56 Sr komen in recente rechtspraak van de Hoge Raad zelden aan de
orde. Daarbij speelt een belangrijke rol dat hierop betrekking hebbende klachten doorgaans van
onvoldoende belang zijn om cassatie te rechtvaardigen omdat - kort gezegd - de opgelegde straf ver
onder het strafmaximum ligt dat zou gelden als met de steller van het middel van eendaadse
samenloop of voortgezette handeling zou worden uitgegaan."4

3.5. Uit deze arresten volgt mijns inziens niet een gewijzigde blik op de toetsingsruimte van de
cassatierechter met betrekking tot eendaadse samenloop en voortgezette handeling, ook niet als het
gaat om de toepassing van art. 80a RO. 
Uit het door de steller van het middel aangevoerde, als onder 3.3 weergegeven, meer algemene
belang bij correcte toepassing van de samenloopregeling, kan ik niet een rechtens te respecteren
belang van de verdachte bij cassatie in onderhavige zaak afleiden. De feitenrechter daarentegen zal
zich de overwegingen van de Hoge Raad in het standaardarrest over de samenloop uiteraard wel
moeten aantrekken. De verdediging kan daarop ook inspelen. Zodoende kan in feitelijke aanleg wél
een zinvol debat over de toepassing van de samenloopregeling in verhouding tot de strafoplegging
worden gevoerd. In cassatie is het echter – dat verandert mijns inziens dus niet – daarvoor
doorgaans te laat.

3.6. Gezien het voorgaande heeft de verdachte klaarblijkelijk onvoldoende belang bij het
cassatieberoep.

4. Deze conclusie strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in cassatie op grond van art.
80a RO.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

HR 7 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1005, NJ 2016/430, rov. 2.4.3.

HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111, ECLI:NL:HR:2017:1112, ECLI:NL:HR:2017:1113,
ECLI:NL:HR:2017:1114, ECLI:NL:HR:2017:1115.

HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111, rov. 2.3.

HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111, rov. 2.2.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 13-11-2018

Datum publicatie 13-11-2018

Zaaknummer 17/01081

Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2016:5267, (Gedeeltelijke) vernietiging met
verwijzen 
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:444 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
OM-cassatie. Schending fiscale inlichtingenplicht. Strafrechtelijke vervolging en
bestraffing na reeds ondergane civielrechtelijke lijfsdwang gedurende een jaar op
verzoek van fiscus teneinde verdachte te dwingen zijn belastingschuld (fl.
258.637.185,-) te voldoen. OM n-o wegens strijd met ne bis in idem-beginsel?
Het Hof heeft terecht geoordeeld dat art. 68 Sr i.c. niet van toepassing is, omdat
niet sprake is van meerdere onherroepelijke beslissingen van de strafrechter.
Vervolgens heeft het Hof evenwel geoordeeld dat de vervolging t.z.v. het tlgd. feit in
strijd is met het aan art. 68 Sr ten grondslag liggende ne bis in idem-beginsel en dat
OM dientengevolge n-o moet worden verklaard in de vervolging. Dat oordeel is
onjuist. Zoals HR heeft overwogen in zijn eerdere arrest in deze zaak is niet juist de
opvatting dat na het starten van een civiele procedure geen ruimte meer bestaat om
een strafsanctie toe te passen. Voorts is, anders dan het Hof heeft geoordeeld, hier
niet sprake van een uitzonderlijke situatie zoals aan de orde was in
ECLI:NL:HR:2015:434. In dat verband geldt dat zich m.b.t. de afstemming tussen
enerzijds het civielrechtelijke traject en anderzijds het strafrechtelijke traject zoals
dat i.c. aan de orde is, geen wezenlijke samenloopproblemen voordoen als in dat
arrest bedoeld, mede omdat het in de rede ligt dat de strafrechter de toegepaste
lijfsdwang als relevante omstandigheid bij de strafoplegging betrekt. Volgt
vernietiging en verwijzing. HR wijst verzoek tot stellen prejudiciële vragen aan HvJ
EU af. Vervolg op ECLI:NL:HR:2011:BP4606.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
Viditax (FutD), 14-11-2018 
FutD 2018-3020 
NJB 2018/2162 
RvdW 2018/1274 
NLF 2018/2614 met annotatie van Joost Vetter 
NBSTRAF 2018/389 
TPWS 2019/19 
NJ 2019/74 met annotatie van Redactie, J.M. Reijntjes 
SR-Updates.nl 2019-0025 

ECLI:NL:HR:2018:2017
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3.1.

Uitspraak

13 november 2018

Strafkamer

nr. S 17/01081

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 28 oktober 2016,
nummer 23/000090-12, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1954.

Na vernietiging door de Hoge Raad bij arrest van 20 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4606, NJ
2012/27 van het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 5 november 2009 ter zake van de niet-
ontvankelijkverklaring in de strafvervolging van het Openbaar Ministerie en terugwijzing van de zaak
teneinde deze op het bestaande hoger beroep opnieuw te berechten en af te doen, heeft het Hof bij
het thans bestreden arrest wederom het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de
strafvervolging.

Het beroep is ingesteld door het Openbaar Ministerie. Het heeft bij schriftuur een middel van cassatie
voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De raadsman van de verdachte, W.J. Morra, advocaat te Amsterdam-Duivendrecht, heeft het beroep
tegengesproken.

De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en
tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Amsterdam teneinde op het bestaande hoger
beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De raadsman van de verdachte heeft daarop schriftelijk gereageerd.

3. Tenlastelegging en motivering van de niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie
in de vervolging

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

"hij in of omstreeks de periode vanaf 16 maart 2000 tot en met 7 december 2001 te Utrecht en/of
Amsterdam, althans in Nederland, als degeen die ingevolge de Invorderingswet verplicht was tot:

- het verstrekken van inlichtingen of gegevens, en deze opzettelijk niet of onjuist of onvolledig
heeft verstrekt,

- het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of
de inhoud daarvan, en deze opzettelijk niet voor dit doel beschikbaar heeft gesteld,

immers heeft verdachte de vragen en/of verzoeken van de Ontvanger, gesteld in de brie(f)(ven)
van 14 april 2000 en/of 16 mei 2000 en/of 20 juli 2000 en/of 17 augustus 2000 en/of 28 augustus

1 De bestreden uitspraak

2 Geding in cassatie
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3.2.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2000, niet, althans ontoereikend, beantwoord en/of ingewilligd, terwijl het feit ertoe strekt dat te
weinig belasting wordt ingevorderd."

Het Hof heeft het Openbaar Ministerie in de vervolging van de verdachte niet-ontvankelijk
verklaard en heeft die beslissing als volgt gemotiveerd:

"Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging

De raadsman heeft in hoger beroep om meerdere redenen bepleit dat het Openbaar Ministerie
niet in de vervolging van de verdachte kan worden ontvangen. Daarbij is onder meer vanwege de
reeds ondergane lijfsdwang een beroep gedaan op de schending van het beginsel "ne bis in
idem", het verbod van dubbele vervolging.

De advocaat-generaal heeft gerekwireerd tot verwerping van het beroep op de schending van
voornoemd beginsel en acht het Openbaar Ministerie - ook overigens - ontvankelijk in de
vervolging van de verdachte ter zake van het ten laste gelegde.

Het hof overweegt het volgende ten aanzien van de vraag of vanwege de ondergane lijfsdwang
hier het beginsel van ne bis in idem in het geding is.

1. Redengevende feiten en omstandigheden

Aan de hand van het procesdossier, het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg en het
onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep vanaf 5 november 2015, stelt het hof de volgende
redengevende feiten en omstandigheden, alsmede het procesverloop vast. Het hof heeft daarbij
mede gelet op de jegens de verdachte gewezen uitspraken die zijn gepubliceerd op de openbare
website www.rechtspraak.nl.

Sinds 1991 werd onderzoek gedaan naar een criminele organisatie die zich vanaf het midden van
de jaren tachtig bezig hield met het op grote schaal per schip vervoeren van hasj. Vermoed werd
dat deze criminele organisatie werd geleid door de verdachte, die daarin samenwerkte met
anderen.

Aan de verdachte is een navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting voor het jaar 1989
opgelegd van f 384.352.788,= (inclusief boete) en een aanslag in de inkomstenbelasting/premie
volksverzekeringen voor het jaar 1991 van f 152.358.171,= (inclusief boete), beide gedagtekend
31 december 1994.

De verdachte is op 21 januari 1996 aangehouden en nadien gedetineerd geweest in de TEBI
(Tijdelijk Extra Bewaakte Inrichting) te Vught. De rechtbank te Amsterdam heeft de verdachte op 7
februari 1997 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes jaren. Tegen dit vonnis
heeft de verdachte hoger beroep ingesteld. Op 30 januari 1998 heeft het gerechtshof te
Amsterdam ten laste van de verdachte bewezen verklaard - kort samengevat - deelname aan een
organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, terwijl hij bestuurder van die
organisatie is en het meermalen medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel
3, eerste lid, aanhef en onder A en B van de Opiumwet gegeven verbod. Het hof heeft de
verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren en zes maanden, met
aftrek van de tijd doorgebracht in verzekering en voorlopige hechtenis. Daarnaast is de verdachte
veroordeeld tot betaling van een geldboete van één miljoen gulden, bij gebreke van betaling en
verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van zes maanden.

Het tegen voornoemd arrest door de verdachte ingestelde beroep in cassatie heeft de Hoge Raad
bij arrest van 6 april 1999 verworpen. Het arrest van het gerechtshof Amsterdam is daarmee
onherroepelijk geworden.

De verdachte heeft de hem opgelegde geldboete van één miljoen gulden niet voldaan en is
dientengevolge op 17 september 1999 in (vervangende) hechtenis genomen, aansluitend op zijn
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detentie. Deze hechtenis zou eindigen op 17 maart 2000.

De onder 1.2 genoemde aanslagen zijn bij kennisgevingen van 30 september 1999 ambtshalve
verminderd tot een bedrag van f 173.978.134,= respectievelijk f 84.659.051,= aldus in totaal tot f
258.637.185,=.

Bij vonnis in kort geding van de fungerend president van de rechtbank te Amsterdam d.d. 16
maart 2000 heeft deze op vordering van de ontvanger van de belastingdienst/ondernemingen
Amsterdam 2 (verder: de Ontvanger) onder meer bepaald dat twee tegen de verdachte
uitgevaardigde dwangbevelen voor belastingschulden over de jaren 1989 en 1991 van in totaal
(inclusief boete en heffingsrente) f 272.174.089,= onmiddellijk na de betekening van dat vonnis
door lijfsdwang ten uitvoer kunnen worden gelegd, door de verdachte in gijzeling te nemen voor
de duur van maximaal een jaar.

Een afschrift van de grosse van dit vonnis is bij exploot van 16 maart 2000 aan de verdachte
betekend. De verdachte verbleef op dat moment in de penitentiaire inrichting Haarlem in het kader
van de hiervoor onder 1.5 genoemde vervangende hechtenis. De belastingdeurwaarder heeft
diezelfde dag de verdachte ter gijzeling overgeleverd aan de directeur van voornoemde inrichting.

Op 24 maart 2000 heeft de raadsman van de verdachte zich schriftelijk gewend tot de
rijksadvocaat met de vraag op welke wijze de verdachte "naar genoegen van de fiscus" openheid
van zaken kan geven. Tevens is verzocht om de verdachte in de gelegenheid te stellen zijn zoon
en dochter te bezoeken op hun verjaardagen.

De Ontvanger heeft bij brief van 14 april 2000 de raadsman van de verdachte verzocht om
binnen dertig dagen na dagtekening inlichtingen en gegevens te verstrekken die voor de
invordering van zijn belastingschulden van belang kunnen zijn. In de brief is tevens verzocht om
specifieke informatie met betrekking tot - kort samengevat - banktegoeden, vorderingen,
natuurlijke en rechtspersonen, boten, auto's, onroerend goed, edelmetalen, ondernemingen en
alle overige binnen- en buitenlandse vermogensbestanddelen waartoe de verdachte direct of
indirect gerechtigd is.

Op 18 april 2000 heeft de Rijksadvocaat op de onder 1.9 genoemde vraag schriftelijk
geantwoord:

"Het gaat (...) niet aan om op dit cruciale punt - waarvoor uw cliënt dan ook juist in gijzeling is
genomen - de rollen eenvoudigweg om te draaien. (...) Het is derhalve volledig aan uw cliënt zelve
om de noodzakelijke opening van (financiële) zaken te geven. Zolang uw cliënt daarmee
stelselmatig in gebreke blijft, zullen verzoeken van hem om de gijzeling, in verband met
familiegebeurtenissen of andere redenen, voor een dag of een weekend op te heffen, niet in
overweging worden genomen."

De raadsman van de verdachte heeft de onder 1.11 genoemde brief van de Ontvanger bij
schrijven van 27 april 2000 beantwoord. Kort samengevat is geschreven: dat de rekeningen bij
Société de Banque Suisse en Banque Générale de Luxembourg in de strafzaak zijn geblokkeerd,
dat de Ontvanger wordt verzocht te bewerkstelligen dat die blokkade ongedaan wordt gemaakt
zodat overboeking van de saldi naar de Ontvanger kan worden bewerkstelligd; dat van de
Dresdner Bank te Madrid, Banco Union S.A. te Paraguay en de Canadian Imperial Bank of
Commerce Trust te Nassau (Bahama's) rekeningafschriften en overboeking van de saldi zal worden
gevraagd zodra de raadsman de adressen van die banken heeft achterhaald; dat twee
rekeningnummers ten name van [betrokkene 1] de verdachte op het eerste gezicht niets zeggen;
dat de verdachte niet gerechtigd is tot de Femis-bankrekeningen en niet beschikt over
telefoonpassen met de codenaam '[A]'; dat hij geen vorderingen heeft op [betrokkene 2],
[betrokkene 3], [betrokkene 4] en/of [betrokkene 5]; dat de genoemde voornamen de verdachte
zo niets zeggen; dat de verdachte gerechtigd was tot het vermogen van twee rechtspersonen en
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dat voor het overige hij niet gerechtigd is tot de genoemde boten, auto's, onroerend goed,
edelmetalen, ondernemingen of andere binnen- of buitenlandse vermogensbestanddelen.
Aansluitend heeft de raadsman op 4 en 11 mei 2000 de Ontvanger brieven gestuurd over diens
geslaagde pogingen de adressen te achterhalen van de Dresdner Bank te Madrid (naar later is
gebleken: te Marbella) en de Canadian Imperial Bank of Commerce Trust te Nassau.

Bij brief van 16 mei 2000 heeft de Ontvanger de raadsman van de verdachte gemotiveerd
verzocht om uiterlijk 31 mei 2000 de in de brief van 14 april 2000 gevraagde gegevens en
inlichtingen te verstrekken. De raadsman van de verdachte heeft op de brief van de Ontvanger
van 16 mei 2000 bij brief van 23 mei 2000 gereageerd. Hij stelt dat de Ontvanger medewerking
weigert en kondigt een kort geding-dagvaarding aan, waarin hij namens de verdachte het ontslag
uit diens gijzeling zal vorderen.

In brieven van 23 mei 2000 en 6 juni 2000 heeft de Dresdner Bank AG te Marbella de raadsman
van de verdachte verzocht om een "official power of attorney" alvorens de verzochte inlichtingen
te kunnen verschaffen. Het gevraagde document heeft de raadsman van de verdachte bij brief van
9 juni 2000 aan de genoemde bank gestuurd. Diezelfde dag heeft hij de Canadian Imperial Bank of
Commerce Trust te Nassau nogmaals verzocht te reageren op zijn brief van 11 mei 2000.

De verdachte heeft op 3 juli 2000 ter terechtzitting in kort geding de opheffing van de gijzeling
gevorderd. Deze vordering heeft de fungerend president van de rechtbank te Amsterdam bij
vonnis van 13 juli 2000 afgewezen, omdat - kort samengevat - de verdachte niets had gedaan om
zijn belastingschuld te betalen en evenmin inlichtingen had verstrekt op grond waarvan de
Ontvanger kon beoordelen hoeveel hij redelijkerwijze kon betalen.

De raadsman van de verdachte heeft de Ontvanger bij brief van 13 juli 2000 voorgesteld dat
deze zorgdraagt voor incasso van de banktegoeden te Luxemburg. Bij brief van 20 juli 2000 heeft
de Ontvanger hierop geantwoord dat de Ontvanger inderdaad incassomogelijkheden in
Luxemburg ten dienste staan, maar dat het in de rede ligt dat de verdachte al dan niet door
tussenkomst van diens raadsman, zelf de tegoeden in Luxemburg opeist en aan de Ontvanger
laat overmaken.

Bij brieven van 25 juli 2000 heeft de raadsman van de verdachte een door een notaris
opgemaakte volmacht gestuurd aan de Banque Generale du Luxembourg, de Dresdner Bank AG te
Marbella, de Canadian Imperial Bank of Commerce Trust te Nassau en de Banque Hapoaline Suisse
te Luxemburg met de opdracht aan die banken om alle banktegoeden over te maken naar
genoemde rekeningnummers van de Belastingdienst te Amsterdam, alles bij brief van diezelfde
datum in afschrift aan de Ontvanger.

Op 7 augustus 2000 hebben de Ontvanger, in de persoon van [betrokkene 6], en de raadsman
van de verdachte, mr. Zilver, elkaar ten kantore van de Rijksadvocaat, mr. L.P. Broekveldt,
gesproken. Naar aanleiding van deze bespreking heeft de Ontvanger bij brief van 17 augustus
2000 de raadsman van de verdachte een door de verdachte te ondertekenen verklaring
toegestuurd, waarin deze zou moeten verklaren - kort samengevat - gerechtigd te zijn tot de saldi
van de in die verklaring genoemde rekeningen van de Femisbank en ermee in te stemmen dat de
tegoeden die door de curatoren van de Femisbank worden uitgekeerd worden afgeboekt op zijn
belastingschulden. De Ontvanger zegt het antwoord graag uiterlijk 25 augustus 2000 te
ontvangen.

De Ontvanger heeft de raadsman van de verdachte bij brief van 28 augustus 2000 geschreven
dat in een telefoongesprek van 22 augustus 2000 is besproken dat medewerking van de
verdachte vooralsnog geen consequenties zou hebben voor de gijzeling, maar dat het de
Ontvanger zinvol lijkt dat de raadsman eerst met de verdachte overlegt om zijn bereidheid tot
medewerking te onderzoeken. Verder wordt verzocht uiterlijk 1 september 2000 de Ontvanger te
informeren "aangaande de onderhavige kwestie".
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Bij vonnis van 6 september 2000 heeft de rechtbank te Amsterdam in de civiele bodemprocedure
ter zake van de lijfsdwang onder meer bepaald dat de uitgevaardigde dwangbevelen ter zake van
de belastingschulden van de verdachte over de jaren 1989 en 1991 ten belope van in totaal f
258.637.185,= te vermeerderen met de invorderingsrente vanaf de vervaldata van de aanslagen,
door middel van lijfsdwang tegen de verdachte kunnen worden ten uitvoer gelegd door opneming
van de verdachte in gijzeling. Tevens is de verdachte veroordeeld om binnen twee weken na de
betekening van het vonnis aan de Ontvanger alle door hem (de Ontvanger) gewenste inlichtingen
en gegevens te verschaffen omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie en met betrekking tot
alle voor verhaal vatbare goederen, waarover de verdachte direct en/of indirect kan beschikken en
ongeacht waar deze zich bevinden, bij gebreke waarvan verdachte ook ter zake van de nakoming
van deze verplichting(en) in gijzeling kan worden genomen (respectievelijk gehouden).

Op 30 november 2000 heeft de fungerend president van de rechtbank te Amsterdam vonnis
gewezen naar aanleiding van de vordering van onder andere de verdachte de lijfsdwang op te
heffen. De gevraagde voorziening is geweigerd. Daartoe heeft de fungerend president onder meer
overwogen:

"Vaststaat dat [verdachte] sedert de uitspraak niet heeft voldaan aan de hem opgelegde
belastingaanslagen over de jaren 1989 en 1991 en dat [verdachte] sedertdien evenmin enige
concrete inlichtingen en gegevens omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie aan de Ontvanger
heeft verstrekt, zodat de gronden voor de gijzeling nog steeds bestaan."

en:

"[verdachte], op wie de bewijslast rust, heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan
worden afgeleid dat hij in de feitelijke onmogelijkheid verkeert om te voldoen aan de veroordeling
tot het verstrekken van inlichtingen en gegevens aan de Ontvanger omtrent zijn inkomens- en
vermogenspositie. Tot op heden heeft hij ter zake geen concrete gegevens verstrekt, noch enige
stukken overgelegd of inzage verleend. Aldus is niet komen vast te staan dat hij niet in staat is te
voldoen aan zijn belastingschuld over 1989 en 1991 en aan de veroordeling om inzicht te
verschaffen in zijn inkomsten- en vermogenspositie. Nu moet worden geconcludeerd dat bij
[verdachte] geen onmacht bestaat om in ieder geval gedeeltelijk aan het vonnis van 6 september
2000 te voldoen en de gijzeling overigens rechtmatig is, is de voortzetting van de gijzeling niet
gelijk te stellen met een strafoplegging en dus niet in strijd met artikel 5 EVRM."

Ter terechtzitting van 26 februari 2001 heeft de verdachte in kort geding andermaal gevorderd
zijn ontslag uit de gijzeling te bevelen. Op 27 februari 2001 heeft de fungerend president van de
rechtbank te Amsterdam vonnis gewezen en - onder meer - het volgende overwogen:

"Vaststaat dat [verdachte] sedert voornoemde veroordeling (het hof begrijpt: het vonnis van 6
september 2000) geen informatie aan de Ontvanger heeft verstrekt, zodat daarmee de
rechtmatigheid van de gijzeling is gegeven. (...) [verdachte] heeft geen feiten of omstandigheden
gesteld waaruit kan worden afgeleid dat hij in de feitelijke onmogelijkheid verkeert om te voldoen
aan de veroordeling tot het verstrekken van inlichtingen en gegevens aan de Ontvanger omtrent
zijn inkomens- en vermogenspositie. Nu [verdachte] die inlichtingen en gegevens niet heeft
verstrekt bestaat er dan ook nog steeds grond voor de gijzeling en kan niet worden gezegd dat
deze het karakter van strafoplegging draagt."

De lijfsdwang voor de duur van een jaar heeft naar mening van de Ontvanger niet tot de op
grond van artikel 58 Invorderingswet 1990 gewenste inlichtingen geleid. Op 8 maart 2001 is in het
tripartiteoverleg besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen de verdachte en
daarmee is de onderhavige zaak aangevangen.

Per 16 maart 2001 is de lijfsdwang van de verdachte van rechtswege geëindigd.

Omstreeks 18 maart 2004 heeft het Openbaar Ministerie de verdachte gedagvaard om in de
onderhavige zaak als verdachte te verschijnen op 15 april 2004.
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De rechtbank te Amsterdam heeft bij vonnis van 29 april 2004 wegens het opzettelijk een der
feiten begaan, omschreven in artikel 64, tweede lid, onderdeel a en b, en artikel 65, eerste lid, van
de Invorderingswet 1990, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt ingevorderd,
meermalen gepleegd, de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee
jaren.

De verdachte is tegen voornoemd vonnis in hoger beroep gegaan. Op 7 april 2009 heeft de
verdachte het hof elf ordners doen toekomen met informatie betreffende de vragen die de
Ontvanger in diens brief van 14 april 2000 en daarna heeft gesteld.

Dit hof heeft bij arrest van 5 november 2009 het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard
in zijn strafvervolging ter zake van het ten laste gelegde. Hiertegen heeft de advocaat-generaal
bij het hof beroep in cassatie ingesteld. Bij arrest van 20 december 2011 heeft de Hoge Raad de
bestreden uitspraak vernietigd en de zaak teruggewezen naar het gerechtshof te Amsterdam
opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht. Reden voor de
vernietiging en terugwijzing was dat de niet-ontvankelijkverklaring was toegeschreven op een te
beperkte en dus onjuiste uitleg van de Leidraad Invordering 1990. Anders dan het hof had
overwogen, diende de Ontvanger niet ingevolge de Leidraad een keus te maken tussen het
starten van een civiele procedure en het toepassen van de strafsanctie van hoofdstuk VIII van de
Invorderingswet.

Op 29 november 2013, 13 december 2013, 11 mei 2015 en 22 mei 2015 hebben zogenoemde
regiezittingen plaatsgevonden. Vervolgens heeft de raadsman van de verdachte een
wrakingsverzoek ingediend dat op 7 augustus 2015 door de wrakingskamer van het gerechtshof
's-Gravenhage is gehonoreerd. Op 6 oktober 2015 is het onderzoek ter terechtzitting in hoger
beroep opnieuw aangevangen. Nadien hebben zittingen plaatsgevonden op 5 november 2015, 26
november 2015, 10 december 2015, 28 juni 2016, 30 juni 2016, 26 augustus 2016 en 1 september
2016. Het onderzoek is gesloten ter terechtzitting van 14 oktober 2016.

2. Het wettelijk kader

(...)

3. Het ne bis in idem-beginsel

Het ne bis in idem-beginsel of het verbod van dubbele vervolging, zoals dat onder meer is
neergelegd in artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr), houdt in dat iemand niet
tweemaal kan worden vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde feit. Het beginsel is
alleen van toepassing als sprake is van een 'criminal charge' als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM).
Alleen als de eerste procedure strekt tot 'determination of a criminal charge', geldt dat een tweede
vervolging van hetzelfde feit niet is toegestaan.

Artikel 68 Sr is op het onderhavige geval niet van toepassing, omdat niet sprake is van - kort
gezegd - meerdere onherroepelijke beslissingen van de strafrechter. Aan artikel 68 Sr ligt evenwel
het internationaal breed erkende beginsel van ne bis in idem ten grondslag, welk beginsel is
vervat in een internationaal kader met daarbinnen ontwikkelde rechtspraak. De gelding van dat
beginsel brengt artikel 68 Sr voor het Nederlands recht mede tot uitdrukking. In die bredere, aan
artikel 68 Sr ten grondslag liggende internationale context dient de onderhavige vraag over de
verhouding tussen de lijfsdwang en de strafvervolging te worden bezien.

Van bijzondere betekenis daarbij is, zo heeft de Hoge Raad in HR 3 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:434 overwogen, dat in internationaal verband niet zonder meer doorslaggevend
is of de nationale wetgever een sanctie als bestuursrechtelijk of als strafrechtelijk heeft
aangemerkt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de
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3.1

Mens (hierna: EHRM) van 13 december 2005 (73661/01, Nilsson vs. Zweden), waarin in het kader
van (het niet door Nederland geratificeerde) artikel 4 van het Zevende Protocol bij het EVRM - een
van de codificaties van het beginsel van ne bis in idem - een bestuursrechtelijke schorsing van de
rijbevoegdheid van 18 maanden vanwege de ernst ervan als een 'criminal sanction' werd gezien.
Uit diezelfde rechtspraak komt ook naar voren dat het EHRM bij de beoordeling of het beginsel van
ne bis in idem is geschonden, groot belang toekent aan de vraag of sprake is van een 'sufficiently
close connection' tussen de betrokken procedures. Indien sprake is van een dergelijke
samenhang, kan het gevolg daarvan zijn dat de beide procedures moeten worden beschouwd als
één samenhangende reactie op het strafbare feit en niet als twee verschillende procedures in de
zin van artikel 4 van het Zevende Protocol.

De vraag of sprake is van een 'criminal charge' kan derhalve niet in doorslaggevende zin aan de
hand van de nationale classificatie worden beantwoord. Voor de beantwoording van die vraag zijn
drie door het EHRM geformuleerde toetsingscriteria van belang, de zogenaamde Engel-criteria,
ontleend aan een uitspraak van het EHRM van 8 juni 1976.

De Engel-criteria houden het volgende in. In de eerste plaats is de classificatie van de handhaving
van de overtreden norm naar nationaal recht van belang. Behoort deze norm tot het strafrecht,
dan is zonder meer sprake van een 'criminal charge'. Is dat niet het geval, dan kan toch sprake
zijn van een 'criminal charge' vanwege de aard van de overtreden norm; het tweede Engel-
criterium. Richt de norm zich tot alle burgers en wordt de overtreding daarvan bestraft met een
sanctie die leedtoevoeging of afschrikking beoogt, dan is dat meestal doorslaggevend om aan te
nemen dat er sprake is van een 'criminal charge'. Het derde Engel-criterium speelt een rol als de
toepassing van het tweede criterium geen uitsluitsel biedt. Dan kan worden gekeken naar de aard
en zwaarte van de maatregel die naar aanleiding van de overtreding wordt opgelegd. Het tweede
en het derde criterium zijn niet cumulatief, maar alternatief ten opzichte van elkaar. Is het evenwel
niet mogelijk bij de gescheiden analyse van het tweede en derde criterium ieder voor zich een
duidelijke conclusie te trekken bij de vraag of sprake is van een 'criminal charge', dan kunnen het
tweede en het derde criterium cumulatief worden benaderd ter beantwoording van de vraag of
sprake is van een 'criminal charge'.

Toetsing Engel-criteria

De vraag of met de door de verdachte ondergane lijfsdwang voor de duur van een jaar reeds
sprake is geweest van een 'criminal charge' en of het beginsel van ne bis in idem in het geding kan
zijn, dient derhalve te worden beantwoord aan de hand van:

1) de classificatie naar nationaal recht;

2) de aard van de overtreding ("the offence"); en/of

3) de aard en ernst van de straf die op het spel staat.

1. De classificatie naar nationaal recht

De classificatie naar nationaal recht is verschillend. De fiscus kan de civiele mogelijkheid tot
lijfsdwang inzetten na akkoord van de rechter, teneinde iemand te bewegen alsnog zijn fiscale
verplichtingen na te komen, terwijl de onderhavige tenlastelegging in het strafrecht is
ondergebracht. Net als bij de vraag of sprake is van een 'criminal charge' en of sprake is van een
straf, is bij de vraag of het ne bis in idem-beginsel in het geding is, de classificatie door de
nationale wetgever niet van doorslaggevende betekenis, anders zou het doel van het beginsel
oneigenlijk ondermijnd kunnen worden. Nu de toetsing aan dit criterium niet zonder meer een
bevestigend antwoord biedt, dient te worden bezien in hoeverre het tweede en/of het derde
Engel-criterium dat anders duidt.

2. De aard van de overtreding ("the offence")

Het gaat bij de wettelijke mogelijkheid tot fiscale lijfsdwang, die te bewerkstelligen is bij de civiele
rechter, om een algemeen op te leggen wettelijke maatregel bij degenen die hun fiscale plichten
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3.2

3.3

verzaken. Tot lijfsdwang zal niet worden overgegaan, indien het daaraan te onderwerpen individu
geen verwijt kan worden gemaakt. Het gaat erom degene die daartoe machtig is, met de krachtige
prikkel van lijfsdwang te bewegen tot het alsnog nakomen van de redelijkerwijs te vergen
verplichtingen, zoals de betaling van een vastgestelde belastingschuld of het alsnog voldoen aan
de fiscale inlichtingenplicht. De mogelijkheid tot lijfsdwang heeft de wetgever voor de
belastingdienst beoogd, ten behoeve van een deugdelijk functionerend belastingstelsel. De fiscus
moet effectief de naleving kunnen vorderen van hetgeen van alle belastingplichtigen redelijkerwijs
valt te vergen met het oog op een gezonde fiscale huishouding. Aan de mogelijkheid tot lijfsdwang
kan dezelfde gedraging ten grondslag liggen als aan de strafrechtelijke vervolging en dat was in
de onderhavige zaak ook zo. In de kern bezien ligt aan de lijfsdwang hier immers dezelfde
overtreden norm ten grondslag als aan de onderhavige tenlastelegging, te weten het opzettelijk
niet of onvoldoende voldoen aan de fiscale informatieplicht in het kader van de invordering. Dat
leidt het hof af uit hetgeen vanaf een maand nadat de lijfsdwang was opgelegd van de verdachte
gevergd werd, teneinde diens lijfsdwang te kunnen doen beëindigen. Verwezen wordt in dat
verband naar hetgeen hierboven onder 1.11, 1.21 en 1.22 is weergegeven.

3. De aard en ernst van de straf die op het spel staat

Deze factor weegt in de onderhavige zaak zwaar mee. In concreto ging het immers bij de
lijfsdwang om een jaar vrijheidsbeneming, terwijl de verdachte in eerste aanleg feitelijk ter zake
van dezelfde gedraging - het verzaken van zijn fiscale inlichtingenplicht - ook een vrijheidsstraf is
opgelegd, voor de duur van twee jaren. Ongeveer een maand nadat de lijfsdwang was bevolen,
dat is elf maanden voordat de lijfsdwang werd beëindigd, volgde uit de correspondentie
onmiskenbaar dat de lijfsdwang tot doel had dat de verdachte alsnog (in toereikende mate)
inlichtingen zou verschaffen aan de Belastingdienst teneinde aan zijn verplichtingen ter
invordering van de vastgestelde belastingschuld te voldoen. Zelfs de verjaardagen van zijn
kinderen bijwonen zou anders, bij het niet verstrekken van de gevergde inlichtingen, geweigerd
worden, zo valt uit het schrijven van 18 april 2000 van de Rijksadvocaat af te leiden; daaraan kan
bezwaarlijk een punitieve component worden ontzegd. Het ondergaan van lijfsdwang kent een
wettelijk maximum van één jaar (thans in artikel 589 Rv, destijds artikel 591 (oud) Rv) en die
vrijheidsbeneming heeft de verdachte ook feitelijk ondergaan. De maximumstraf die de wet stelt
op het verzaken van de fiscale inlichtingenplicht ter invordering van een belastingschuld is in het
onderhavige geval vier jaren. Dat sprake is van deze bij wet voorziene mogelijkheden tot
vrijheidsbeneming van aanzienlijke duur, vormt een sterke indicatie voor het aannemen van een
'criminal charge' in de zin van artikel 6 EVRM en aldus voor de daaraan te liëren rechtsbescherming
met, onder meer, het beginsel van ne bis in idem.

Tussenconclusie

Het tweede en het derde Engel-criterium in onderling verband beschouwd, leidt onmiskenbaar tot
het oordeel dat reeds met de lijfsdwang in de onderhavige zaak sprake was van een 'criminal
charge'.

Teneinde vervolgens de vraag te beantwoorden of het beginsel van ne bis in idem in het geding is,
dient te worden bezien in hoeverre sprake is van hetzelfde feit (idem) en of er een oneigenlijke
dubbeltelling in twee procedures is en aldus feitelijk sprake is van een tweede vervolging (bis).
Indien beide vragen bevestigend kunnen worden beantwoord en in een van de twee procedures
sprake was van een onherroepelijke uitkomst ('a final decision'), dient de andere, tweede,
vervolging te worden beëindigd.

Toetsing 'bis' en 'idem': hetzelfde feit?

De beantwoording van deze vraag overlapt voor een deel de reeds getoetste Engel-criteria. Het
EHRM heeft in Zolotukhin tegen Rusland gewezen op een ruime benadering bij de vraag of sprake
is van 'the same offence'. Bij een strikte interpretatie en beantwoording van deze vraag - door
bijvoorbeeld op het wettelijk gemaakte onderscheid te wijzen tussen strafrecht en de
fiscale/civiele weg - bestaat immers het risico dat het beginsel van ne bis in idem ten koste van het
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individu in feite wordt ondermijnd. Het rechtsbeginsel moet juist 'practical and effective' zijn. Het
EHRM wijst er derhalve op bij de beantwoording van de vraag of sprake is van hetzelfde feit, goed
te kijken naar de concrete feiten en omstandigheden met betrekking tot het individu die aan de
procedures onderworpen is en in hoeverre sprake is van overeenkomsten in tijd en plaats.
Rechtsonzekerheid dient immers te worden tegengegaan. De ruime benadering van de vraag of
hetzelfde feit aan beide procedures ten grondslag ligt, volgt bijvoorbeeld ook uit het geschil dat
mevrouw Lucky Dev had met Zweden: aan zowel de fiscale als de strafrechtelijke weg lag het niet
opgegeven zakelijk inkomen ten grondslag. In de strafzaak leidde dat tot een veroordeling ter
zake van een overtreding met betrekking tot de ontoereikende boekhouding en werd zij
vrijgesproken van het nalaten de juiste informatie te verschaffen in het kader van de
belastingteruggaaf, omdat niet gebleken was dat zij zich bewust was dat het om valse informatie
ging. In de fiscale route ging het om een boete ter zake van het niet opgegeven zakelijk inkomen.
Het EHRM oordeelde dat dit in wezen, gelet ook op hetzelfde belastingjaar, om hetzelfde gedrag
ging dat aan beide procedures ten grondslag lag.

Deze als uitgangspunt te hanteren ruime benadering, brengt het hof aan de hand van de door de
Hoge Raad gewezen jurisprudentie over de vraag of sprake is van hetzelfde feit, waaronder HR 1
februari 2011, ECLI:NL: HR:2011:BM9102, voor zover hier van belang tot de volgende beoordeling,
aan de hand van de concrete omstandigheden in de onderhavige zaak.

Gekeken dient te worden naar:

A) de juridische aard van de feiten: het gaat daarbij in de onderhavige zaak om de mate van
verschil tussen:

(i) de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de inzet tot fiscale lijfsdwang en de
strafbaarstelling bij de ingezette vervolging strekken; en

(ii) de maximale duur van vrijheidsbeneming, waarin ook de aard en ernst van het verwijt tot
uitdrukking komt;

B) de feitelijke component, de gedraging van de verdachte; daarbij kan de mate van verschil
tussen de gedragingen van belang zijn, zowel wat betreft de aard en de kennelijke strekking van
de gedragingen als wat betreft de tijd waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder
zij zijn verricht.

Indien het verschil in de juridische aard van de aan de verdachte verweten feiten en/of het
verschil tussen de omschreven (feitelijke) gedragingen te groot 
- aanzienlijk - is, staat dat in de weg aan het aannemen dat sprake is van hetzelfde feit in het
kader van het ne bis in idem-beginsel. Het gaat daarbij om een afweging tussen de juridische
component en de feitelijke component, waarbij soms één van die twee componenten de overhand
heeft en de andere component daar onvoldoende tegenover stelt.

In de onderhavige zaak is de feitelijke component zonder meer doorslaggevend: ook naar tijd en
plaats bezien gaat het hier om dezelfde feitelijke gedragingen die aan de door de Belastingdienst
ingeslagen civielrechtelijke weg en de daarop volgende strafrechtelijke weg ten grondslag liggen:
het niet voldoen aan de informatieplicht die ingevolge de Invorderingswet op hem rust. Daarbij
omvat de ten laste gelegde periode van de verzaakte inlichtingenplicht die van de ondergane
lijfsdwang. Ten laste is gelegd dat de verdachte in of omstreeks de periode vanaf 16 maart 2000
tot en met 7 december 2001 opzettelijk niet aan zijn fiscale informatieplicht ter invordering heeft
voldaan, terwijl de lijfsdwang ten uitvoer is gelegd van 17 maart 2000 tot 16 maart 2001.

De juridische component van beide wegen legt onvoldoende andersluidend gewicht in de schaal.
Zoals hiervoor in 3.1 onder 2 overwogen, strekken de ingezette strafvervolging en de ondergane
lijfsdwang (mede) ter benodigde bescherming van een deugdelijk functionerend belastingstelsel.
De te beschermen rechtsgoederen lopen hier niet aanzienlijk uiteen. De (maximale) duur van
vrijheidsbeneming loopt ook niet dermate uiteen dat tot het oordeel moet worden gekomen dat
het in de onderhavige zaak om een ander feit gaat dan aan de ondergane lijfsdwang ten
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3.4

grondslag lag.

Dat brengt het hof tot het oordeel dat geen sprake is van een dermate groot verschil tussen de
strafrechtelijke weg van vervolging en de ondergane lijfsdwang in civilibus na vordering van de
fiscus, dat dit in de weg behoort te staan aan het aanmerken als hetzelfde feit. Er is hier derhalve
sprake van hetzelfde feit.

Toetsing 'ne bis in idem': ontoelaatbare dubbele vervolging?

Er bestaat een sterke gelijkenis tussen de strafrechtelijke vervolging in gevallen als het
onderhavige en de procedure die leidt tot het ondergaan van civielrechtelijke lijfsdwang teneinde
aan de fiscale verplichtingen te voldoen, welke gelijkenis blijkt wanneer op de onderhavige situatie
de vergelijkingsfactoren worden toegepast die in de rechtspraak van de Hoge Raad zijn
ontwikkeld ten behoeve van de beoordeling van de vraag of sprake is van 'hetzelfde feit' als
bedoeld in artikel 68 Sr en artikel 313 Sv (vgl. HR 1 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM9102, NJ
2011/394). Een dergelijke vergelijking leidt tot de slotsom dat enerzijds de procedure die leidt tot
het doen ondergaan van de lijfsdwang en anderzijds de strafrechtelijke vervolging hun oorsprong
vinden in hetzelfde feit als in die rechtspraak bedoeld. De aan de betrokkene verweten gedraging
is immers identiek, te weten (nader bepaalde gevallen van) het niet (in voldoende mate) voldoen
aan de fiscale informatieplicht ter invordering, terwijl de beschermde rechtsgoederen in hoge mate
vergelijkbaar zijn, te weten een adequaat Nederlands belastingstelsel in verband met de
benodigde staatsinkomsten.

Daarnaast geldt dat voor de betrokkene de gevolgen van het opleggen van de lijfsdwang en de
van het instellen van een strafvervolging te verwachten strafrechtelijke sancties in hoge mate
overeenkomen nu beide voor de betrokkene kunnen leiden tot een forse vrijheidsbeneming en de
ondergane lijfsdwang in concreto tot een jaar vrijheidsbeneming heeft geleid.

Het hof is derhalve van oordeel dat zich hier een uitzonderlijke samenloop voordoet van het
civielrechtelijk en strafrechtelijk traject, die op gespannen voet staat met het, aan artikel 68 Sr ten
grondslag liggende, beginsel dat iemand niet tweemaal kan worden vervolgd en bestraft voor het
begaan van hetzelfde feit. Daarbij zij opgemerkt dat de wetgever de samenhang tussen beide
procedures niet heeft geregeld en daarmee geen regeling heeft getroffen die bepaalt hoe de
strafrechter in die gevallen waarin de fiscale lijfsdwang is ondergaan, dient om te gaan met de
samenloop van die maatregel en de in de strafzaak te nemen beslissingen op het gebied van de
procedurele afstemming, de vervolgbaarheid en/of de mogelijke verdiscontering van het gewicht
van de ondergane vrijheidsbeneming in de sanctietoemeting. De fiscale en de strafrechtelijke
route lopen in de onderhavige zaak naast en gescheiden van elkaar, zonder dat deze procedures
in juridisch opzicht in enige zin 'connected' zijn. Dat wil zeggen dat de invordering onverminderd
doorgaat, ongeacht wat de uitkomst is in de strafzaak en vice versa. Dat is, mede gezien het door
het EHRM overwogene, in het kader van het beginsel van ne bis in idem een ontoelaatbare
dubbeltelling.

4. Conclusie

Tegen de achtergrond van het hiervoor overwogene is bij de huidige Nederlandse regelgeving de
strafvervolging van een verdachte ter zake van het opzettelijk niet of onvoldoende voldoen aan de
fiscale informatieplicht in strijd met de beginselen van een goede procesorde in die gevallen
waarin de verdachte op grond van datzelfde feit reeds een fiscale vrijheidsbeneming heeft
ondergaan teneinde aan diezelfde inlichtingenplicht te voldoen. Die beginselen van een goede
procesorde kunnen immers meebrengen - en brengen in de hier aan de orde zijnde gevallen ook
mee - dat een inbreuk op het beginsel dat iemand niet tweemaal kan worden vervolgd en bestraft
voor het begaan van hetzelfde feit, de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de
strafvervolging tot gevolg heeft.

Het hof neemt bij het voorgaande in aanmerking dat de Hoge Raad bij de beslissing tot
terugwijzing heeft overwogen dat naast de civielrechtelijke "weg" ook de strafrechtelijke weg kan
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worden ingezet. Tegen een dergelijk ruime dubbeltelling verzet de werking van ne bis in idem zich
in algemene zin niet, los van de te beperkte uitleg die het hof in zijn eerdere arrest in de
onderhavige zaak aan de Leidraad had gegeven. Het gaat in de onderhavige zaak evenwel om de
vraag of het mogelijk is naast een civielrechtelijke vrijheidsbeneming voor de duur van een jaar ter
zake van hetzelfde feit vervolgens een strafvervolging in te zetten. Het hof is van oordeel dat die
vraag wezenlijk een andere is, en dat die wezenlijk andere vraag ontkennend dient te worden
beantwoord. Het hof heeft daarbij - zo moge in het vorenstaande duidelijk zijn geworden - mede
acht geslagen op de ontwikkelingen in de nationale en internationale rechtspraak met betrekking
tot het ne bis in idem-beginsel sinds de op 20 december 2011 gewezen beslissing tot
terugwijzing."

De volgende wettelijke bepalingen zijn voor de beoordeling van het middel van belang:

- art. 20 (oud) Invorderingswet 1990:

"1. Een dwangbevel kan bij rechterlijk vonnis ten uitvoer worden gelegd door lijfsdwang
overeenkomstig de artikelen 587 tot en met 611 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Het geding daartoe wordt gevoerd voor de rechtbank van het arrondissement waarbinnen het
kantoor is gevestigd van de ontvanger die het dwangbevel heeft uitgevaardigd. Voor de
toepassing van artikel 587 treedt voor het aldaar bedoelde vonnis in de plaats het dwangbevel.

2. (...)"

- art. 58 (oud) Invorderingswet 1990:

"De belastingschuldige of een aansprakelijk gestelde is gehouden desgevraagd aan de ontvanger:

a. de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de invordering te zijnen aanzien van
belang kunnen zijn;

b. de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan - zulks ter keuze van
de ontvanger - waarvan de raadpleging van belang kan zijn voor de vaststelling van de feiten
welke invloed kunnen uitoefenen op de invordering te zijnen aanzien, voor dit doel beschikbaar te
stellen."

- art. 60 Invorderingswet 1990:

"1. De gegevens en inlichtingen dienen duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden
verstrekt, mondeling, schriftelijk of op andere wijze - zulks ter keuze van de ontvanger - en binnen
een door de ontvanger te stellen redelijke termijn.

2. (...)"

- art. 64 (oud) Invorderingswet 1990:

"1. Degene die niet voldoet aan de verplichtingen hem bij artikel 60, tweede lid, opgelegd, wordt
gestraft met geldboete van de derde categorie.

2. Degene die ingevolge deze wet verplicht is tot:

a. het verstrekken van inlichtingen of gegevens, en deze niet, onjuist of onvolledig verstrekt;

b. het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of
de inhoud daarvan, en deze niet voor dit doel beschikbaar stelt;

c. het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of
de inhoud daarvan, en deze in valse of vervalste vorm voor dit doel beschikbaar stelt;

wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie."

- art. 65 (oud) Invorderingswet 1990:

"1. Degene die opzettelijk een der feiten begaat, omschreven in artikel 64, tweede lid, onderdeel a
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of b, wordt, indien het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt ingevorderd, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit
bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig ingevorderde belasting.

2. Degene die opzettelijk het feit begaat, omschreven in artikel 64, tweede lid, onderdeel c, wordt,
indien het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt ingevorderd, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie of, indien dit
bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig ingevorderde belasting.

3. Het recht tot strafvervolging op de voet van dit artikel vervalt, indien de schuldige alsnog juiste
en volledige inlichtingen of gegevens verstrekt voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden
dat een of meer van de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde personen of
een of meer ambtenaren van de rijksbelastingdienst de onjuistheid of onvolledigheid bekend is of
bekend zal worden, mits het niet tijdig verstrekken van de gevraagde inlichtingen of gegevens niet
van invloed is geweest op de verhaalsmogelijkheden met betrekking tot de belastingschuld.

4. Indien het feit, ter zake waarvan de verdachte kan worden vervolgd, zowel valt onder een van
de strafbepalingen van het eerste of het tweede lid, als onder die van artikel 225, tweede lid, van
het Wetboek van Strafrecht, is strafvervolging op grond van genoemd artikel 225, tweede lid,
uitgesloten."

- art. 20 Leidraad invorderingswet 1990 (oud):

"Lijfsdwang is de uiterste vorm van dwang die de ontvanger ten dienste staat om zijn vorderingen
te innen. Voor toepassing van deze invorderingsmaatregel bestaat slechts aanleiding als kan
worden aangenomen dat er wel middelen tot betaling of verhaal aanwezig zijn, maar andere
dwanginvorderingsmaatregelen niet met succes kunnen worden toegepast en bovendien de
belastingschuldige onwillig is om te betalen dan wel verhaal mogelijk te maken. Lijfsdwang zal
alleen worden toegepast voor belastingaanslagen waarvan redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat ze materieel verschuldigd zijn."

- art. 587 (oud) van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv):

"Onverminderd het bepaalde in artikel 585 is de regter bevoegd een vonnis uitvoerbaar te
verklaren bij lijfsdwang, indien en voorzoover het inhoudt eene veroordeeling tot:

1°. hetzij het geven van eene bepaalde zaak;

2°. hetzij het verrigten van eene handeling, welke uitsluitend van den wil van den veroordeelde
afhangt en alleen door hem kan worden verrigt;

3°. hetzij het nalaten van eene handeling."

- art. 596 (oud), eerste lid, Rv:

"De schuldenaar die op eene wettige wijze is in gijzeling gesteld, verkrijgt zijn ontslag:

1°. Door de toestemming van den schuldeischer die hem heeft doen gijzelen, en van degenen die
hem aanbevolen hebben, indien er zoodanige zijn;

Deze toestemming tot ontslag van den schuldenaar kan gegeven worden, het zij voor eenen
notaris, het zij in het register waarin de gegijzelden zijn ingeschreven;

2°. Door de betaling of geregtelijke bewaargeving der gelden, welke zoo wel aan den
schuldeischer, die den lijfsdwang uitgeoefend heeft, als aan degenen die hem aanbevolen hebben,
verschuldigd zijn, mitsgaders van de verschenen interessen, van de vereffende kosten, van de
kosten der gijzeling, en van de gelden tot zijn onderhoud voorgeschoten;

Met de betaling wordt, voorzoover het niet gaat om betaling van gelden, gelijkgesteld de
bereidverklaring van den gegijzelde, onder voldoenden waarborg, om aan het vonnis te voldoen;

3°. Indien de gijzeling van zoodanigen nadeeligen invloed is op de gezondheid van den
gegijzelde, dat daardoor zijn leven in gevaar wordt gebracht;

4°. Zoodra de gegijzelde den vollen ouderdom van zeventig jaren heeft bereikt."
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- art. 611 (oud) Rv:

"1. De schuldenaar, die buiten staat is aan de tegen hem uitgesproken veroordeeling te voldoen,
kan op grond daarvan in kort geding vorderen, dat de gijzeling niet of niet verder worde ten
uitvoer gelegd.

2. Na toewijzing der vordering kan gijzeling voor dezelfde schuld alleen plaats hebben, indien de
schuldeischer in kort geding aantoont, dat de schuldenaar in staat is aan de tegen hem
uitgesproken veroordeeling te voldoen.

3. De schuldenaar, die zich met het oog op de tenuitvoerlegging van het vonnis of zelfs vóór de
veroordeeling met het oog op het tegen hem te wijzen vonnis buiten staat heeft gesteld aan zijne
verpligting te voldoen, kan op het eerste lid van dit artikel geen beroep doen.

4. Het bepaalde bij dit artikel blijft buiten toepassing in zaken als bedoeld bij de eerste afdeling A
van deze titel."

De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de wet van 30 mei 1990, Stb.
1990, 221 (Invorderingswet 1990), houdt onder meer in:

"Lijfsdwang is ook één van de wijzen waarop een dwangbevel ten uitvoer kan worden gelegd.
Lijfsdwang wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegepast en geldt als ultimum remedium."
(Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, p. 21-22.)

en:

"Het middel van de lijfsdwang is een ingrijpende maatregel, dat met grote behoedzaamheid en
slechts als uiterste dwangmiddel moet worden gehanteerd. Het zal dan ook alleen worden
toegepast in de gevallen waarin de belastingschuldige weigert te betalen en de verhaalbaarheid
van de belastingschuld door middel van de gebruikelijke dwanginvorderingsmaatregelen zoals
beslaglegging, de vordering e.d. niet mogelijk blijkt, terwijl de belastingschuldige wel beschikt over
vermogensbestanddelen of inkomen. Artikel 585, onder 9°, van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering biedt de mogelijkheid bij de wet lijfsdwang uitdrukkelijk toe te laten. In het
onderhavige artikel 21 is de toepassing van lijfsdwang met betrekking tot het niet voldoen van
belastingschulden geregeld. In het eerste lid wordt bepaald dat de tenuitvoerlegging van een
dwangbevel - dat immers de constatering bevat dat een belastingschuld niet is betaald - door
middel van lijfsdwang alleen mogelijk is door een vonnis van de rechter en met toepassing van de
artikelen 587 tot en met 611 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering." (Kamerstukken II
1987/88, 20 588, nr. 3, p. 60.)

Het middel klaagt dat het Hof het Openbaar Ministerie ten onrechte, althans onvoldoende
gemotiveerd, niet-ontvankelijk heeft verklaard in de vervolging van de verdachte.

Het Hof heeft kort gezegd het volgende vastgesteld. Aan de verdachte is een
navorderingsaanslag in de inkomstenbelasting voor het jaar 1989 opgelegd en een aanslag in de
inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 1991, beide gedagtekend 31
december 1994. Op verzoek van de fiscus (hierna: de Ontvanger) heeft de burgerlijk rechter op 6
september 2000 lijfsdwang bevolen teneinde de verdachte te dwingen zijn belastingschuld van in
totaal fl. 272.174.089,- te voldoen en zodanige inlichtingen omtrent zijn inkomens- en
vermogenspositie te verschaffen dat de Ontvanger kan beoordelen tot welke betalingen hij
redelijkerwijs in staat kan worden geacht. De verdachte is vervolgens voor de duur van een jaar
gegijzeld. Nadat deze gijzeling noch tot eerdergenoemde inlichtingen noch tot betaling had geleid,
heeft het Openbaar Ministerie een strafvervolging geëntameerd. Hierbij is aan de verdachte
tenlastegelegd dat hij in de periode van 16 maart 2000 tot en met 7 december 2001 opzettelijk de
informatieverplichting jegens de Ontvanger heeft geschonden terwijl dat feit ertoe strekt dat te
weinig belasting wordt ingevorderd.

5 Beoordeling van het middel
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Het Hof heeft terecht geoordeeld dat art. 68 Sr op het onderhavige geval niet van toepassing is,
omdat niet sprake is van - kort gezegd - meerdere onherroepelijke beslissingen van de
strafrechter. Vervolgens heeft het Hof evenwel geoordeeld dat de vervolging ter zake van het
tenlastegelegde feit in strijd is met het aan art. 68 Sr ten grondslag liggende ne bis in idem-
beginsel en dat het Openbaar Ministerie dientengevolge niet-ontvankelijk moet worden verklaard
in de vervolging. Dat oordeel is onjuist.

Zoals de Hoge Raad heeft overwogen in zijn eerdere arrest in deze zaak (HR 20 december 2011,
ECLI:NL:HR: 2011:BP4606, NJ 2012/27) is niet juist de opvatting dat na het starten van een civiele
procedure geen ruimte meer bestaat om een strafsanctie toe te passen. Voorts is, anders dan het
Hof heeft geoordeeld, hier niet sprake van een uitzonderlijke situatie zoals aan de orde was in het
arrest van de Hoge Raad van 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:434, 
NJ 2015/256. In dat verband geldt dat zich met betrekking tot de afstemming tussen enerzijds het
civielrechtelijke traject en anderzijds het strafrechtelijke traject zoals dat in de onderhavige zaak
aan de orde is, geen wezenlijke samenloopproblemen voordoen als in dat arrest bedoeld, mede
omdat het in de rede ligt dat de strafrechter de toegepaste lijfsdwang als relevante
omstandigheid bij de strafoplegging betrekt.

Het middel slaagt.

In aanmerking genomen hetgeen hiervoor is overwogen ziet de Hoge Raad noch in het verzoek
tot het stellen van prejudiciële vragen in het schriftelijk commentaar van de raadsman op de
conclusie van de Advocaat-Generaal, noch in hetgeen overigens in de onderhavige zaak aan de
orde is, aanleiding voor het stellen van prejudiciële vragen van uitleg van het recht van de
Europese Unie aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat als volgt moet worden beslist.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

verwijst de zaak naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep
opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma en V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 13 november 2018.

6 Slotsom

7 Beslissing
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Mr. A.J. Machielse
Conclusie inzake:
[verdachte]

1. Het gerechtshof Amsterdam heeft op 28 oktober 2016 het Openbaar Ministerie in de strafvervolging
van verdachte niet-ontvankelijk verklaard.

2. Mr. W.H.J. Freijsen, AG bij het Ressortsparket, heeft cassatie ingesteld. Mr. H.H.J. Knol, AG bij het
Ressortsparket, heeft een schriftuur ingezonden houdende een middel van cassatie. Mr. W.J. Morra,
advocaat te Amsterdam, heeft een schriftuur houdende tegenspraak doen toekomen.

3.1. Dit is de tweede cassatieronde in deze zaak. De rechtbank Amsterdam had verdachte op 15 april
2004 voor: Opzettelijk een der feiten begaan, omschreven in artikel 64, tweede lid, onderdeel a en b,
[AM: Invorderingswet 1990] terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt ingevorderd,
meermalen gepleegd, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee jaar.

Op 5 november 2009 verklaarde het gerechtshof Amsterdam het OM niet-ontvankelijk in de
strafvervolging.1 Het OM heeft cassatie ingesteld en de Hoge Raad vernietigde op 20 december 20112

het arrest en wees de zaak terug naar het gerechtshof. Het gerechtshof Amsterdam verklaarde het
OM weer niet-ontvankelijk in de strafvervolging en die beslissing ligt nu in cassatie voor.

3.2. Aan verdachte is tenlastegelegd dat:

"hij in of omstreeks de periode vanaf 16 maart 2000 tot en met 7 december 2001 te Utrecht en/of
Amsterdam, althans in Nederland, als degeen die ingevolge de Invorderingswet verplicht was tot:

- het verstrekken van inlichtingen of gegevens en deze opzettelijk niet of onjuist of onvolledig heeft
verstrekt,

en/of

ECLI:NL:PHR:2018:444
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- het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of de
inhoud daarvan, en deze opzettelijk niet voor dit doel beschikbaar heeft gesteld,

immers heeft verdachte de vragen (en/of verzoeken) van de ontvanger, gesteld in de brie(f)(ven) van
14 april 2000 en/of 16 mei 2000 en/of 20 juli 2000 en/of 17 augustus 2000 en/of 28 augustus 2000,
niet, althans ontoereikend, beantwoord (en/of ingewilligd), terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig
belasting wordt ingevorderd."

3.3. In de vorige ronde had het hof het OM niet-ontvankelijk verklaard in de strafvervolging omdat het
volgens het hof aan het OM niet meer vrij stond tegen verdachte een strafvervolging in te stellen nu
de ontvanger verdachte al had gegijzeld. In cassatie concentreerde zich de rechtsvraag toen op de
uitleg van de Leidraad Invordering 1990.3 Ik schets in het kort de achtergrond van de beslissingen in
die vorige ronde.

Artikel 20 § 1 van de Leidraad 1990 begon met het kwalificeren van lijfsdwang als uiterste maatregel:

"Lijfsdwang is de uiterste vorm van dwang die de ontvanger ten dienste staat om zijn vorderingen te
innen. Voor toepassing van deze invorderingsmaatregel bestaat slechts aanleiding als kan worden
aangenomen dat er wel middelen tot betaling of verhaal aanwezig zijn, maar andere
dwanginvorderingsmaatregelen niet met succes kunnen worden toegepast en bovendien de
belastingschuldige onwillig is om te betalen dan wel verhaal mogelijk te maken. Lijfsdwang zal alleen
worden toegepast voor belastingaanslagen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze
materieel verschuldigd zijn."

Het eerste lid van artikel 60 van de Invoeringswet 1990 (IW 1990)4 houdt in dat de gegevens en
inlichtingen duidelijk, stellig en zonder voorbehoud dienen te worden verstrekt, mondeling, schriftelijk
of op andere wijze – zulks ter keuze van de ontvanger – en binnen een door de ontvanger te stellen
redelijke termijn. De Leidraad 1990 werkte dit in artikel 60 § 1 uit. Daar is onder meer het volgende te
lezen:

"Artikel 60, eerste lid, van de wet bepaalt voorts hoe de gegevens verstrekt of beschikbaar gesteld
moeten worden.

Duidelijk, stellig en zonder voorbehoud zijn begrippen die niet spoedig tot verwarring aanleiding zullen
geven. Dubbelzinnige, weinig concrete of voor verschillende uitleg vatbare gegevens, dan wel
gegevens ten aanzien waarvan voorbehouden worden gemaakt hoeft de ontvanger niet te
accepteren. Hij herhaalt in een dergelijke situatie zijn vragen en vordert op basis van dit lid, correcte
en concrete gegevens.

Voldoen de gegevens ook na herhaling niet aan de gestelde eisen dan dient overwogen te worden
een civiele procedure op te starten, dan wel de strafsanctie van hoofdstuk VIII toe te passen."

De uitleg van het hof dat de laatste volzin zo zou moeten worden begrepen dat de ontvanger een
keuze moet maken, zodat er na het toepassen van lijfsdwang geen mogelijkheid meer is om de
strafrechtelijke weg te bewandelen is volgens de Hoge Raad onjuist:

"2.2.2. Bij de behandeling van de zaak in hoger beroep is door de raadsman aangevoerd dat nadat op
last van de burgerlijke rechter op vordering van de Ontvanger de verdachte is gegijzeld teneinde zijn
belastingschuld te voldoen dan wel adequate gegevens te verstrekken, het het Openbaar Ministerie
niet meer vrijstond tegen hem een strafvervolging in te stellen. Het Hof heeft dat verweer gegrond
verklaard en het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van de verdachte ter
zake van het tenlastegelegde. Het heeft die beslissing doen steunen op de gronden die - voor zover
in cassatie van belang - in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 13 zijn weergegeven.

2.3. De tekst van de Leidraad Invordering 1990 luidt, voor zover hier van belang:

"Voldoen de gegevens ook na herhaling niet aan de gestelde eisen dan dient overwogen te worden
een civiele procedure op te starten, dan wel de strafsanctie van hoofdstuk VIII toe te passen."

Het Hof heeft geoordeeld dat deze passage zo moet worden uitgelegd dat de Ontvanger een keus
dient te maken "tussen het starten van een civiele procedure en het toepassen van de strafsanctie
van hoofdstuk VIII" zodat na het starten van een civiele procedure geen ruimte meer bestaat om de
strafsanctie van hoofdstuk VIII toe te passen. Die uitleg is echter, gelet op de in de conclusie van de
Advocaat-Generaal weergegeven structuur van de Invorderingswet en de wetsgeschiedenis daarvan,
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te beperkt en derhalve onjuist."5

De Vakstudie leidt uit dit arrest af dat een strafrechtelijke aanpak volgens de Hoge Raad na gijzeling
nog mogelijk is.6 Elders betoogt de Vakstudie met een beroep op HR 20 december 2011 dat lijfsdwang
geen straf is maar een tenuitvoerleggingsmodus van een dwangbevel. Lijfsdwang heeft de strekking
het betalingsgedrag te beïnvloeden en staat daarom niet aan de latere strafvervolging in de weg.7

Bongaarts, Eversteijn en Lina betuigen hun instemming met de uitspraak van de Hoge Raad. Het
toestaan van lijfsdwang en strafvervolging voor het niet voldoen aan de fiscale informatieplicht in het
kader van de invordering is volgens deze auteurs op zichzelf niet in strijd met het
zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Wel stellen zij de vraag of de IW 1990
lijfsdwang wel toestaat ter afdwinging van het verstrekken van informatie. Die vraag is volgens de
auteurs in de rechtspraak van de Hoge Raad nog niet beantwoord.8

Mr. A.A. Kan heeft naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad wel een aantal kritische
opmerkingen gemaakt bij het voornemen van de Belastingdienst om vaker de combinatie van
lijfsdwang en strafrecht in te schakelen om weigerachtige belastingschuldigen aan te pakken.9 Hij
komt tot de conclusie dat een samenloop van lijfsdwang en strafvervolging in een fiscale (straf)zaak in
strijd is met de grondrechten en met beginselen van behoorlijk procesrecht.

3.4. Ik keer nu weer terug naar het onderhavige cassatieberoep.

De IW 1990 geldt voor de invordering van rijksbelastingen. De invordering van die belastingen is de
taak van de ontvanger.

Hoofdstuk III van de IW 1990 heeft betrekking op dwanginvordering. Deze procedure begint met een
aanmaning van de kant van de ontvanger aan de belastingschuldige die niet binnen de gestelde
termijn betaalt (artikel 11). Als de belastingschuldige na de aanmaning nog in gebreke blijft kan de
invordering van de belastingaanslag geschieden door een dwangbevel (artikel 12). De bevoegdheid
van de ontvanger om een dwangbevel uit te vaardigen voorkomt dat de ontvanger telkens, teneinde
een executoriale titel voor de invordering van een belastingschuld te verkrijgen, een vonnis volgens
het burgerlijk recht zou moeten vragen.10 Artikel 15 opent de mogelijkheid dat een dwangbevel zonder
voorafgaande aanmaning wordt uitgevaardigd of wordt tenuitvoergelegd. Het eerste lid van artikel 20
luidde in 2000 aldus:

"1 Een dwangbevel kan bij rechterlijk vonnis ten uitvoer worden gelegd door lijfsdwang
overeenkomstig de artikelen 587 tot en met 611 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Het geding daartoe wordt gevoerd voor de rechtbank van het arrondissement waarbinnen het
kantoor is gevestigd van de ontvanger die het dwangbevel heeft uitgevaardigd. Voor de toepassing
van artikel 587 treedt voor het aldaar bedoelde vonnis in de plaats het dwangbevel."

Artikel 587 Rv had in 2000 de volgende inhoud:

"Onverminderd het bepaalde in artikel 585 is de regter bevoegd een vonnis uitvoerbaar te verklaren
bij lijfsdwang, indien en voorzoover het inhoudt eene veroordeeling tot:

1°. hetzij het geven van eene bepaalde zaak;

2°. hetzij het verrigten van eene handeling, welke uitsluitend van den wil van den veroordeelde
afhangt en alleen door hem kan worden verrigt;

3°. hetzij het nalaten van eene handeling."

Lijfsdwang is volgens de Memorie van toelichting bij het ontwerp IW 1990 een van de wijzen waarop
een dwangbevel ten uitvoer kan worden gelegd. Naast de directe executiemiddelen, bijvoorbeeld via
beslag en verhaal, kan de tenuitvoerlegging van het dwangbevel ook worden voortgezet door het
toepassen van lijfsdwang, die erin bestaat dat de belastingplichtige de persoonlijke vrijheid wordt
ontnomen totdat zijn belastingschuld is betaald.11 Lijfsdwang is een ultimum remedium voor
uitzonderlijke gevallen. Van de mogelijkheid om lijfsdwang toe te passen wordt wel geacht een
preventieve werking uit te gaan.12 De rechter moet eraan te pas komen.13 Zij zal alleen worden
toegepast wanneer de belastingschuldige over vermogensbestanddelen beschikt of over genoegzame
inkomsten maar weigert zijn belastingschuld te betalen.14 De ontvanger moet de weigerachtige
belastingplichtige dagvaarden voor de rechtbank om een vonnis tot lijfsdwang te verkrijgen. De
rechter kan een dwangbevel uitvoerbaar verklaren bij lijfsdwang.15 Volgens de Minister is lijfsdwang
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volgens de Invorderingswet 1990 een invorderingsmiddel.16 De Leidraad Invordering 199017 bepaalde
in artikel 20 § 1:

"Voor toepassing van deze invorderingsmaatregel bestaat slechts aanleiding als kan worden
aangenomen dat er wel middelen tot betaling of verhaal aanwezig zijn, maar andere
dwanginvorderingsmaatregelen niet met succes kunnen worden toegepast en bovendien de
belastingschuldige onwillig is om te betalen dan wel verhaal mogelijk te maken." 18

Maar de Leidraad bood geen duidelijkheid over de verhouding tussen de inlichtingenverplichting en
het toepassen van lijfsdwang.

3.5. Artikel 58 IW 1990 luidde in de in de tenlastegelegde periode aldus:

"De belastingschuldige of een aansprakelijk gestelde is gehouden desgevraagd aan de ontvanger:

a. de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de invordering te zijnen aanzien van belang
kunnen zijn;

b. de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan - zulks ter keuze van de
ontvanger - waarvan de raadpleging van belang kan zijn voor de vaststelling van de feiten welke
invloed kunnen uitoefenen op de invordering te zijnen aanzien, voor dit doel beschikbaar te stellen."

Hoofdstuk VIII van de IW 1990 draagt als titel "Strafrechtelijke bepalingen" en geeft
strafbaarstellingen in de artikelen 64 en 65. Deze hadden indertijd de volgende inhoud:

"Artikel 64

1 (...)

2 Degene die ingevolge deze wet verplicht is tot:

a. het verstrekken van inlichtingen of gegevens, en deze niet, onjuist of onvolledig verstrekt;

b. het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden, andere gegevensdragers of de
inhoud daarvan, en deze niet voor dit doel beschikbaar stelt;

c. (...)

wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel 65

1 Degene die opzettelijk een der feiten begaat, omschreven in artikel 64, tweede lid, onderdeel a of b,
wordt, indien het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt ingevorderd, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie of, indien dit bedrag
hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig ingevorderde belasting.

(...)"

De strafbaarstellingen staan in het teken van het niet voldoen aan de verplichting tot het verstrekken
van informatie ten behoeve van een slagvaardige invordering.19 Te denken is aan gegevens en
inlichtingen die de ontvanger te pas komen bij het streven om op een effectieve wijze verhaal te
nemen op goederen van de belastingschuldige.20 De inlichtingen zullen betrekking moeten hebben op
de actuele liquiditeitspositie van een belastingschuldige, nadat is gebleken dat deze niet aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.21 De strafbepalingen in de Invorderingswet 1990 zijn
gemodelleerd naar die van de AWR.22

In de geschiedenis van de IW 1990 heb ik geen aanknopingspunten aangetroffen waaruit zou zijn af
te leiden hoe de wetgever de verhouding tussen de strafbaarstelling van – kort gezegd – het niet
voldoen aan de verplichting om informatie te verstrekken en het toepassen van lijfsdwang in het
kader van de executie van het dwangbevel tot betaling van de belastingschuld heeft gezien. Maar uit
het wettelijk systeem en de wetsgeschiedenis leid ik af dat de ontvanger enkel een dwangbevel mag
inzetten om voldoening van de belastingschuld te bewerkstelligen. Als de ontvanger de
belastingschuldige wil dwingen om de nodige inlichtingen te verschaffen zal hij zich, evenals een
gewone schuldeiser, op de voet van het tweede lid van artikel 3 IW 1990 tot de civiele rechter moeten
wenden om een executoriale titel naar burgerlijk recht te verkrijgen.23

3.6. Dat artikel 68 Sr niet van toepassing is op de onderhavige strafvervolging staat buiten kijf. Er is
immers geen sprake van meerdere onherroepelijke beslissingen van de strafrechter. De niet-
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ontvankelijkheid van het OM kan evenmin worden gebaseerd op toepassing van artikel 4 van het
Zevende Protocol bij het EVRM omdat Nederland dat Protocol niet heeft geratificeerd. Artikel 6 EVRM
garandeert een eerlijk proces, waarin het beginsel van ne bis in idem niet ligt verankerd. Dat beginsel
is alleen neergelegd in artikel 4 van het Zevende Protocol.24 Uit het zevende lid van artikel 14 van het
IVBPR vloeien geen verdergaande verplichtingen voor Nederland voort dan reeds zijn neergelegd in
artikel 68 Sr. Artikel 50 van het Handvest van de grondrechten van de EU kent een verbod van nieuwe
berechting in een strafrechtelijke procedure voor een strafbaar feit waarvoor men in de Unie reeds
onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld, maar het Handvest richt zich slechts tot de lidstaten
wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. En daarvan is in deze zaak geen sprake.

Dit alles staat er niet aan in de weg dat deze Europese regels en de daarop gebaseerde rechtspraak
een baken kunnen zijn voor de Nederlandse rechter.

3.7. Dat het toepassen van lijfsdwang een 'penalty' oplevert is te ontlenen aan rechtspraak van het
EHRM.

In de zaak Benham vs. het Verenigd Koninkrijk25 hadden de lokale autoriteiten aan Benham een
verplichting opgelegd om 325 Engelse ponden te betalen. Dit bedrag werd geheven van alle inwoners
ter bestrijding van de kosten van gemeenschappelijke voorzieningen ("community charge"). Klager
bleef in gebreke dit bedrag te betalen en bleek geen bezittingen te hebben waarop verhaal kon
worden gezocht. De Engelse wet voorzag in zo'n geval in de mogelijkheid van gijzeling, te bevelen
door het Magistrates' Court, dat in dat kader wel diende te onderzoeken over welke middelen de
betrokkene beschikte en of betrokkene opzettelijk niet aan zijn verplichtingen voldeed of door
bewuste nalatigheid in gebreke is gebleven. Benham verscheen zonder advocaat voor het
Magistrates' Court en werd op beslissing van de rechter dezelfde dag nog voor 30 dagen ingesloten.
De gijzeling duurde in totaal 11 dagen, waarna een advocaat zijn vrijlating wist te bewerkstelligen.
Voor het EHRM werd geklaagd over schending van artikel 6 lid 1 en lid 3 onder c EVRM, omdat aan
Benham geen advocaat is toegewezen. Benham stelde dat de procedure voor het Magistrates' Court
neerkwam op "the determination of a criminal charge". Het EHRM toetste op de bekende drie criteria,
de nationale kwalificatie, de aard van de procedure en de mogelijke sanctie. De nationale kwalificatie
dient slechts als een beginpunt en is maar van betrekkelijk gewicht. De aard van de procedure is
belangrijker. In dit geval was de procedure van toepassing voor alle ingezetenen. De overheid staat
aan de oorsprong van de procedure en de procedure leidde tot een bindende uitkomst die kon
worden afgedwongen. Het feit dat er sprake moest zijn van een zekere mate van verwijtbaarheid is
ook een kenmerk dat wijst op een punitief karakter. Tot slot liep Benham het risico van een opsluiting
van drie maanden. Het EHRM concludeerde daarom dat Benham was "charged with a criminal offence"
en dat artikel 6 EVRM van toepassing was. Niet werd betwist dat Benham onvoldoende middelen had
om zelf een advocaat te betalen en dat hij daarom recht had op kosteloze rechtshulp. Gelet op wat
voor hem op het spel stond en de complexiteit van de materie - onder meer wat betreft de vaststelling
van de mate van verwijtbaarheid - noopte het belang van een goede rechtsbedeling tot het toewijzen
van een advocaat voor de procedure voor het Magistrates' Court.

3.8. De rechtspraak van het EHRM kent nog meer voorbeelden die in de onderhavige zaak relevant
lijken. In de zaak Jamil vs. Frankrijk26 was klager betrapt bij een poging tot invoer van ruim 2,5 kg
cocaïne. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf en tot een douaneboete ter hoogte van het
bedrag waarop de waarde van de cocaïne werd geschat. Bij gebreke van betaling en van verhaal was
voorzien in de mogelijkheid van vrijheidsbeneming ("contrainte par corps", "imprisonment in default")
van maximaal vier maanden. Na de veroordeling in eerste aanleg werd de wet in die zin gewijzigd dat
de maximale vervangende vrijheidsbeneming voor een douanedelict werd verhoogd van vier maanden
tot twee jaar. In hoger beroep werd deze verhoging toegepast. Jamil klaagde daarover in cassatie
maar ving bot omdat volgens het Cour de Cassation de vervangende vrijheidsstraf een middel van
tenuitvoerlegging was en geen straf. Veranderingen van wetgeving betreffende de tenuitvoerlegging
zijn onmiddellijk van toepassing. Jamil klaagde in Straatsburg over schending van artikel 7 EVRM. De
Commissie was het met hem eens. Het EHRM vatte de kern van het probleem aldus samen dat het de
vraag is of de vervangende vrijheidsbeneming een straf in de zin van artikel 7 EVRM inhield. Is de
oplegging van deze maatregel ingebed in een veroordeling voor een strafbaar feit? De kwalificatie van
de maatregel in het nationale recht, zijn aard en strekking, de eraan verbonden procedures en wijze
van uitvoering zijn voor de beantwoording van deze vraag van belang, evenals de zwaarte ervan (§
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31). In het Franse recht figureert de maatregel in een strafrechtelijke context, die van de repressie
van de handel in drugs, maar is daartoe niet beperkt. Hij kan immers ook worden verbonden aan
straffen voor douanedelicten of belastingdelicten (§ 32). Het EHRM vervolgt dan:

“Pour déterminer la qualification qui revient à la contrainte par corps au regard de l’article 7 (art. 7), il
échet donc d’observer aussi son but et son régime. Destinée à garantir le paiement notamment d’une
amende par l’exécution sur la personne du débiteur qui ne démontre pas son insolvabilité, la mesure
en question a pour but de contraindre audit paiement par la menace d’une incarcération sous un
régime pénitentiaire. Ce régime se révèle plus sévère qu’en droit commun principalement parce qu’il ne
comporte pas les atténuations accordées aux peines de droit commun, telles les mesures de liberté
conditionnelle et de grâce. Survivance de l’ancien système de la prison pour dette, l’emprisonnement
au titre de la contrainte par corps ne subsiste plus qu’au seul profit de l’Etat et ne libère pas le
débiteur de l’obligation de payer qui a causé son incarcération: si l’intéressé ne peut plus y être
contraint “sur son corps”, il peut encore l’être sur ses biens. On ne saurait assimiler pareille mesure à
la saisie mobilière ou immobilière que citait le Gouvernement.

Prononcée par la juridiction répressive et destinée à exercer un effet dissuasif, la sanction infligée à M.
Jamil pouvait aboutir à une privation de liberté de caractère punitif (voir, mutatis mutandis, les arrêts
Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 35, par. 82, et Öztürk c. Allemagne du 21
février 1984, série A n° 73, p. 20, par. 53). Elle constituait donc une peine au sens de l’article 7 par. 1
(art. 7-1) de la Convention.“ 27

Het eerste lid van artikel 7 EVRM was dus volgens het Hof van toepassing.

Ook in de zaak Göktan vs. Frankrijk28 was er sprake van een drugsdelict waarvoor in hetzelfde vonnis
een gevangenisstraf en een douaneboete zijn opgelegd. Nadat de gevangenisstraf was uitgezeten
werd aansluitend twee jaar vrijheidsbeneming bij gebreke van betaling van de douaneboete
tenuitvoergelegd. Daarop verzocht klager om een beslissing die erop neer zou komen dat de
opgelegde gevangenisstraf en de vervangende vrijheidsbeneming gelijktijdig geacht zouden worden
te zijn tenuitvoergelegd omdat hij anders twee vrijheidsbenemende straffen voor het zelfde delict zou
moeten ondergaan. Gedoeld is hier op de absorptiemogelijkheid bij veroordeling wegens bijvoorbeeld
douanedelicten tot een vrijheidsbenemende straf en daarnaast tot een "contrainte par corps". Maar
deze mogelijkheid was uitdrukkelijk uitgesloten wanneer de delicten betrekking hadden op drugs. De
rechter wees dit verzoek af omdat de "contrainte par corps" geen straf zou zijn. Het Cour de
Cassation oordeelde dat de lagere rechter juist had geoordeeld door te overwegen dat:

"la contrainte par corps présente les caractères légaux non d'une peine, mais d'une mesure
d'exécution forcée se rattachant aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement."

In § 48 overwoog het EHRM:

"La Cour considère que la contrainte par corps dont est assortie l'amende douanière est non une
mesure d'exécution de celle-ci, mais une peine, tant au sens de l'article 7 de la Convention (arrêt Jamil
susmentionné) qu'au sens de l'article 4 du Protocole no 7 ; la notion de peine ne saurait avoir des
acceptions différentes selon les dispositions conventionnelles. Elle en déduit que le requérant a été
puni pénalement par l'imposition de la contrainte par corps, et qu'il l'avait déjà été, pour le trafic de
stupéfiants, par la peine de prison (plus l'interdiction du territoire français) et, en ce qui concerne le
délit douanier d'importation de marchandises en contrebande, par l'amende douanière : en effet, celle-
ci a un caractère mixte (réparation civile et sanction pénale – ibidem, pp. 21-22, § 14)."29

Het EHRM wees erop dat in de zaak Göktan een en dezelfde strafrechter dezelfde persoon
veroordeelde voor hetzelfde criminele gedrag, te weten handelen in illegaal het land binnengebrachte
drugs. Er was sprake van een 'penalty'. Maar het EHRM overwoog vervolgens:

"50. En réalité, la Cour estime qu'en l'espèce une même juridiction pénale a jugé la même personne
pour les mêmes faits délictueux, à savoir un trafic de stupéfiants importés en contrebande. Autrement
dit, comme dans l'affaire Oliveira30 susmentionnée, un fait pénal unique se décompose ici en deux
infractions distinctes : un délit pénal général et un délit douanier. On peut admettre qu'il s'agit là aussi,
comme dans l'affaire précitée, d'un concours idéal de qualifications, et ce précédent devrait être
transposé a fortiori (car, dans Oliveira, il y avait eu condamnation par deux juridictions : la Cour l'avait
regretté, au nom de la bonne administration de la justice, mais avait cependant conclu à la non-
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violation).

51. La Cour ne peut qu'être réservée à l'égard du système même de la contrainte par corps, qui est
une mesure privative de liberté archaïque jouant au seul profit du Trésor public (en revanche, l'article 1
du Protocole no 4 est inopérant, car il prohibe l'emprisonnement pour dette seulement dans le cas des
obligations contractuelles). Toutefois, compte tenu de la jurisprudence Gradinger et Oliveira, la Cour
estime que l'article 4 du Protocole no 7 n'a pas été violé en l'espèce. Elle relève en outre, bien que le
Gouvernement n'en ait pas excipé dans la présente affaire, que la France avait émis une réserve, lors
de la ratification du Protocole no 7, suivant laquelle elle n'acceptait l'article 4 que pour les affaires
relevant de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ; or, comme la Cour l'a admis
dans l'arrêt Jamil précité, l'amende douanière a un caractère mixte, qui pourrait la faire entrer dans le
champ d'application de la réserve. La Cour ne saurait toutefois se fonder sur celle-ci, puisqu'elle n'a
pas été soulevée, et qu'au surplus c'est bien un tribunal correctionnel qui a infligé cette amende.

52. En conclusion, la Cour estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole no 7 à la
Convention."31

Göktan klaagde ook over schending van het eerste lid van artikel 6 EVRM onder meer omdat de
rechter niet zelf de duur van de "contrainte par corps" kon vaststellen omdat die wettelijk was
vastgelegd en een motivering van deze maatregel ontbrak. Het EHRM verwierp dit bezwaar - kort
gezegd - wegens gebrek aan feitelijke grondslag. Aan het EHRM is niet gebleken van een schending
van het eerste lid van artikel 6 EVRM en het enkele feit dat de maatregel niet kon worden aangepast
aan de omstandigheden van het geval, onafhankelijk van de hoogte van de douaneboete, maakt dat
niet anders.

3.9. Gezien het voorgaande kan de onder 3.2 op bladzijde 12 van het arrest neergelegde
'Tussenconclusie' dat met de lijfsdwang in de onderhavige zaak sprake was van een "criminal charge"
worden onderschreven. Hetgeen de steller van het middel in de §§ 4.1.1. tot en met 4.1.3 hieromtrent
heeft aangevoerd kan ik dus niet ondersteunen. Ook de uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak waarop de steller van het middel zich beroept32 werpt tegenover de rechtspraak
van het EHRM over de kwalificatie van gijzeling als dwangmiddel om belasting- en douaneschulden te
doen betalen onvoldoende gewicht in de schaal.

Het hof schrijft dan:

“Teneinde vervolgens de vraag te beantwoorden of het beginsel van ne bis in idem in het geding is
dient te worden bezien in hoeverre sprake is van hetzelfde feit (idem) en of er een oneigenlijke
dubbeltelling in twee procedures is en aldus feitelijk sprake is van een tweede vervolging (bis). Indien
beide vragen bevestigend kunnen worden beantwoord en in een van de twee procedures sprake was
van een onherroepelijke uitkomst (‘a final decision’), dient de andere, tweede, vervolging te worden
beëindigd.”

Deze overwegingen eindigen met een voetnoot waarin het hof verwijst naar EHRM 10 februari 2015,
53197/13 (Österlund/Finland); en EHRM 10 februari 2015, 53753/12 (Kiiveri/Finland), zowel over
consecutieve procedures alsook over simultane gevoerde procedures. Dat het hof hier met nadruk
spreekt over 'a final decision' doet vermoeden dat het hof in deze overwegingen het oog heeft op
artikel 4 van het Zevende Protocol.33

Het betreft procedures tegen Finland welk land gebonden is aan het Zevende Protocol. Hetzelfde
geldt bijvoorbeeld voor Noorwegen, Zweden en Rusland. Voor Duitsland, Nederland en Frankrijk ligt
dat anders. Duitsland en Nederland hebben het Protocol niet geratificeerd en Frankrijk heeft een
beperking aangebracht die overeenkomt met de beperking die Nederland heeft verbonden aan
toepassing van het zevende lid van artikel 14 IVBPR.

Maar, zoals gezegd, van een waterscheiding tussen de Nederlandse rechtspraak over ne bis in idem
en de Europese, is geen sprake. De rechtspraak van het EHRM en van het HvJ hebben
ontegenzeggelijk invloed op de koers die de Nederlandse rechtspraak over dit onderwerp vaart.

3.10. In 2011 heeft de Hoge Raad bepaald dat de rechter bij de beoordeling van de vraag of er sprake
is van hetzelfde feit in het kader van artikel 68 Sr en artikel 313 Sv de verwijten die in beide
tenlasteleggingen worden omschreven moet vergelijken. Bij die toetsing moeten dan worden
betrokken:
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"(A) De juridische aard van de feiten.

Indien de tenlastegelegde feiten niet onder dezelfde delictsomschrijving vallen, kan de mate van
verschil tussen de strafbare feiten van belang zijn, in het bijzonder wat betreft

(i) de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de onderscheidene delictsomschrijvingen strekken, en

(ii) de strafmaxima die op de onderscheiden feiten zijn gesteld, in welke strafmaxima onder meer tot
uitdrukking komt de aard van het verwijt en de kwalificatie als misdrijf dan wel overtreding.

(B) De gedraging van de verdachte.

Indien de tenlasteleggingen respectievelijk de tenlastelegging en de vordering tot wijziging daarvan
niet dezelfde gedraging beschrijven, kan de mate van verschil tussen de gedragingen van belang zijn,
zowel wat betreft de aard en de kennelijke strekking van de gedragingen als wat betreft de tijd
waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij zijn verricht."34

Deze benadering is sindsdien verschillende malen herhaald in gevallen waarin artikel 68 Sr een rol
speelde of een wijziging van de tenlastelegging moest worden getoetst.35 De Hoge Raad noemt deze
vergelijkingsfactoren iedere keer voor de toetsing in een situatie waarop artikel 68 Sr en/of 313 Sv
ziet.36

Ook buiten het kader van artikel 68 Sr hebben evenwel de vergelijkingsfactoren hun nut. Aan de hand
van die factoren kan worden nagegaan of de procedure die leidt tot het opleggen van lijfsdwang en
de strafrechtelijke vervolging voor het nalaten de verlangde inlichtingen te verstrekken beide zijn
gebaseerd op hetzelfde feit en of de beschermde rechtsgoederen in hoge mate vergelijkbaar zijn.37

Ook kan een vergelijking van de impact die de achtereenvolgens opgelegde maatregelen hebben
relevant zijn. Zo een vergelijking zou ertoe kunnen leiden dat wordt geconcludeerd dat zich een
uitzonderlijke situatie voordoet die op gespannen voet staat met het beginsel dat iemand niet
tweemaal kan worden vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde feit. De internationale
ontwikkelingen met betrekking tot dit beginsel klampen weliswaar aan bij internationale regelingen
die niet zonder meer van toepassing zijn op het Nederlandse recht, maar zij kunnen wel tot inspiratie
dienen:

"4.3.3. Hoewel het, hiervoor onder 3 sub (iii) weergegeven, internationale kader in een geval als het
onderhavige niet van toepassing is, kunnen aan dit kader en de daarbinnen ontwikkelde rechtspraak
elementen worden ontleend die voor de beantwoording van de hiervoor in 4.2 gestelde vraag van
belang zijn. Dat kader benadrukt het internationaal breed erkende belang van het ne bis in idem-
beginsel (vgl. in die zin ook voornoemd arrest van de Hoge Raad van 1 februari 2011), en brengt aldus
tevens de gelding van het aan art. 68 Sr ten grondslag liggende beginsel tot uitdrukking.

Van bijzondere betekenis daarbij is dat in internationaal verband niet zonder meer doorslaggevend is
of de nationale wetgever een sanctie als bestuursrechtelijk of als strafrechtelijk heeft aangemerkt. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit de beslissing van het Europees Hof voor de rechten van de mens (hierna: EHRM)
van 13 december 2005 (73661/01, Nilsson vs. Zweden), waarin in het kader van art. 4 van het
Zevende Protocol bij het EVRM een bestuursrechtelijke schorsing van de rijbevoegdheid van 18
maanden vanwege de ernst ervan als een 'criminal sanction' werd gezien. Uit diezelfde rechtspraak
komt ook naar voren dat het EHRM bij de beoordeling of art. 4 van het Zevende Protocol is
geschonden, groot belang toekent aan de vraag of sprake is van een 'sufficiently close connection'
tussen de betrokken procedures. Indien sprake is van een dergelijke samenhang, kan het gevolg
daarvan zijn dat de beide procedures moeten worden beschouwd als één samenhangende reactie op
het strafbare feit en niet als twee verschillende procedures in de zin van art. 4 van het Zevende
Protocol (vgl. ook EHRM 20 mei 2014, 11828/11, Nykänen vs. Finland).

4.3.4. Het voorgaande stelt in het licht dat de wetgever - anders dan met betrekking tot bijvoorbeeld
de bestuurlijke boete en de administratiefrechtelijke handhaving van verkeersvoorschriften - de
samenhang tussen de procedure die leidt tot de oplegging van het asp en de strafvervolging niet
heeft geregeld en daarmee geen regeling heeft getroffen die bepaalt hoe de strafrechter in die
gevallen waarin het asp is opgelegd, dient om te gaan met de samenloop van die maatregel en de in
de strafzaak te nemen beslissingen op het gebied van de procedurele afstemming, de vervolgbaarheid
en/of de mogelijke verdiscontering van het gewicht van het opgelegde asp in de sanctietoemeting.

4.4. Tegen de achtergrond van het hiervoor overwogene is bij de huidige Nederlandse regelgeving de
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strafvervolging van een verdachte ter zake van het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank in
strijd met de beginselen van een goede procesorde in die gevallen waarin de verdachte op grond van
datzelfde feit de onherroepelijk geworden verplichting tot deelname aan het asp is opgelegd. Die
beginselen van een goede procesorde kunnen immers meebrengen - en brengen in de hier aan de
orde zijnde gevallen ook mee - dat een inbreuk op het beginsel dat iemand niet twee maal kan
worden vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde feit, de niet-ontvankelijkheid van het
openbaar ministerie in de strafvervolging tot gevolg heeft." 38

Later heeft de Hoge Raad benadrukt dat het in dit arrest ging om de uitzonderlijke situatie waarin
twee procedures over een identieke verweten gedraging hun directe oorsprong vonden in hetzelfde
feit met sterk gelijkende gevolgen.39

3.11. De schriftuur van de AG stelt zich op het standpunt dat de gedraging die ten grondslag lag aan
de toepassing van lijfsdwang en de gedraging die ten grondslag lag aan de strafvervolging niet
identiek waren. Het toepassen van lijfsdwang was gebaseerd op het onbetaald blijven van de
verschuldigde belastingen zonder dat de belastingschuldige had aangevoerd niet tot betaling in staat
te zijn. De strafvervolging nam als uitgangspunt dat verdachte niet had voldaan aan zijn verplichting
om inlichtingen aan de ontvanger te verschaffen die voor de invordering van belang kunnen zijn. Dit
zijn twee gescheiden trajecten die het hof ten onrechte door elkaar heeft gemengd.

3.12. Op de pagina's 11 en 12 van zijn arrest heeft het hof onder meer het volgende overwogen:

“Aan de mogelijkheid tot lijfsdwang kan dezelfde gedraging ten grondslag liggen als aan de
strafrechtelijke vervolging en dat was in de onderhavige zaak ook zo. In de kern bezien ligt aan de
lijfsdwang hier immers dezelfde overtreden norm ten grondslag als aan de onderhavige
tenlastelegging te weten het opzettelijk niet of onvoldoende voldoen aan de fiscale informatieplicht in
het kader van de invordering. Dat leidt het hof af uit hetgeen vanaf een maand nadat de lijfsdwang
was opgelegd van de verdachte gevergd werd, teneinde diens lijfsdwang te kunnen doen beëindigen.
Verwezen wordt in dat verband naar hetgeen hierboven onder 1.11, 1.21 en 1.22 is weergegeven.”

Onder "Redengevende feiten en omstandigheden" heeft het hof opgenomen dat aan verdachte
aanslagen inkomstenbelasting inclusief boetes zijn opgelegd op 31 december 1994. Bij
kennisgevingen van 30 september 1999 zijn deze aanslagen ambtshalve verminderd tot een totaal
van fl. 258.637.185,-. Bij vonnis in kort geding van 16 maart 2000 is beslist dat twee tegen verdachte
uitgevaardigde dwangbevelen voor de belastingschulden door lijfsdwang voor de duur van maximaal
één jaar ten uitvoer kunnen worden gelegd. Op 16 maart 2000 ving die lijfsdwang aan. Op initiatief
van de advocaat van verdachte is vervolgens correspondentie gevoerd over de vraag hoe verdachte
"naar genoegen van de fiscus" openheid van zaken kan geven. Verdachte heeft op 3 juli 2000 in kort
geding de opheffing van de gijzeling gevorderd. Die vordering is bij vonnis van 13 juli 2000 afgewezen
omdat verdachte niets had gedaan om zijn belastingschuld te betalen en evenmin inlichtingen had
verstrekt op grond waarvan de Ontvanger kon beoordelen hoeveel verdachte redelijkerwijs kon
betalen. Onder 1.20 is het volgende te lezen:

"Bij vonnis van 6 september 2000 heeft de rechtbank te Amsterdam in de civiele bodemprocedure ter
zake van de lijfsdwang onder meer bepaald dat de uitgevaardigde dwangbevelen ter zake van de
belastingschulden van de verdachte over de jaren 1989 en 1991 ten belope van in totaal ƒ
258.637.185.= te vermeerderen met de invorderingsrente vanaf de vervaldata van de aanslagen,
door middel van lijfsdwang tegen de verdachte kunnen worden tenuitvoergelegd door opneming van
de verdachte in gijzeling. Tevens is de verdachte veroordeeld om binnen twee weken na de
betekening van het vonnis aan de Ontvanger alle door hem (de Ontvanger) gewenste inlichtingen en
gegevens te verschaffen omtrent zijn inkomens- en vermogenspositie en met betrekking tot alle voor
verhaal vatbare goederen, waarover de verdachte direct en/of indirect kan beschikken en ongeacht
waar deze zich bevinden, bij gebreke waarvan verdachte ook ter zake van de nakoming van deze
verplichting(en) in gijzeling kan worden genomen (respectievelijk gehouden)."

Nadien zijn er nog enige vorderingen in kort geding van verdachte tot ontslag uit de gijzeling
afgewezen. Op 30 november 2000 wees de president de vordering in kort geding af omdat niet was
komen vast te staan dat verdachte niet in staat was om te voldoen aan zijn belastingschuld en aan de
veroordeling om inzicht te verschaffen in zijn inkomsten- en vermogenspositie (1.21). Op 27 februari
2001 wees de president een tweede vordering in kort geding op vergelijkbare gronden af. Op 8 maart
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2001 is in het tripartite-overleg besloten om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen
verdachte. Op 16 maart 2001 is de lijfsdwang van verdachte geëindigd.

3.13. In § 5 van de schriftuur van de AG wordt betoogd dat de strafvervolging betrekking heeft op het
niet verschaffen van andere inlichtingen dan die in de beslissingen over de lijfsdwang een rol
speelden. De inlichtingen die bij die laatste beslissingen relevant waren zouden onmiskenbaar
betrekking hebben op de vraag of verdachte, buiten zijn schuld om, niet in staat was om de
belastingschuld te betalen. Kennisneming van het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter
van de rechtbank Amsterdam van 6 september 200040 leert dat de lijfsdwang ten uitvoer is gelegd met
ingang van 16 maart 2000 en wel ter tenuitvoerlegging van dwangbevelen tot betaling van
belastingschulden. Deze tenuitvoerlegging was toegestaan door de president van de rechtbank
Amsterdam in kort geding bij vonnis van 16 maart 2000. Bij brief van 14 april 2000 heeft de ontvanger
op grond van artikel 58 IW 1990 de raadsman van verdachte verzocht om inlichtingen en gegevens te
verstrekken. Vervolgens heeft de ontvanger door middel van een wijziging van eis gevorderd om bij
vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

“I. te bepalen dat de dwangbevelen ter zake van zijn belastingschulden over de jaren 1989 en 1991
ten belope van in totaal fl 272.174.089,--, te vermeerderen met de invorderingsrente vanaf de
vervaldata van de aanslagen, door middel van lijfsdwang tegen hem zullen worden ten uitvoer gelegd,
en wel door opneming van [gedaagde] in gijzeling en tevens om toe te staan dat de uitgesproken
lijfsdwang onmiddellijk na het wijzen van het vonnis – op de minuut en op alle dagen en uren – ten
uitvoer kan worden gelegd, alsmede

II. [Gedaagde] te veroordelen om binnen twee weken na de betekening van dit vonnis aan de
Ontvanger alle door hem gewenste inlichtingen en gegevens te verschaffen omtrent zijn inkomens- en
vermogenspositie en met betrekking tot alle voor verhaal vatbare goederen, waarover [gedaagde]
direct en/of indirect kan beschikken en ongeacht waar deze zich bevinden, bij gebreke waarvan
[gedaagde] ook ter zake van de nakoming van deze verplichting(en) in gijzeling kan worden genomen
(respectievelijk gehouden)

(...)"

De rechtbank heeft deze vordering op 6 september 2000 toegewezen en in het dictum bepaald dat de
gijzeling ter nakoming van deze verplichtingen, die in het vonnis woordelijk zijn herhaald, kan worden
tenuitvoergelegd.

Aan dit vonnis kan ik niet ontlenen dat de inlichtingen die van verdachte verwacht werden slechts
betrekking hadden op de vraag of verdachte buiten zijn schuld niet in staat was de belastingschulden
te voldoen. De lijfsdwang is dus met ingang van 6 september 2000 mede toegepast om verdachte
ertoe te brengen de inlichtingen te verstrekken waarop ook artikel 58 IW 1990 ziet.

Hetzelfde feit waarvoor nu is vervolgd - het nalaten de gevorderde inlichtingen te verstrekken - lag
dus ten grondslag aan het toepassen van de lijfsdwang.41

3.14. Tot slot rijst dan de vraag of de samenhang tussen het opleggen van lijfsdwang en
strafvervolging zodanig is dat desalniettemin van een schending van het ne bis in idem-beginsel als
beginsel van een goede procesorde geen sprake is. Het middel gaat er vanuit dat die samenhang
heeft bestaan en verwijst daartoe naar de uitspraak van het EHRM in de zaak van A en B v.
Noorwegen.42 Maar het EHRM geeft in de zaak A en B tegen Noorwegen geen volledig nieuwe
benadering van artikel 4 van het Zevende Protocol, maar een overzicht van bestaande rechtspraak en
daaraan te ontlenen algemene inzichten, gecombineerd met verhelderingen met het oog op de
beoordeling van de aan het EHRM voorgelegde zaak (§ 101). Wat het EHRM dus in de zaak A en B
schetst was al in eerdere rechtspraak aanwezig. De schriftuur van tegenspraak lijkt daar overigens
ook van uit te gaan.

3.15. Crijns en Van Emmerik schrijven in een recent artikel in het NJB43 dat de recente rechtspraak van
het EHRM en het HvJ soepeler omgaat met de samenloop van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke
sancties dan in het verleden wel werd aangenomen. In de Nederlandse wetgeving is voorzien in
regelingen die de verhoudingen tussen een strafrechtelijke reactie en de bestuurlijke boete regelen,
maar de verhouding tussen een strafrechtelijke vervolging en een bestuursrechtelijk sanctie die niet
uit een bestuurlijke boete bestaat valt daar buiten. De Hoge Raad heeft zich al gebogen over de
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ontvankelijkheid van het OM in de strafvervolging nadat eerder een maatregel als het alcoholslot, de
ongeldigverklaring van het rijbewijs of de Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer was toegepast. In
de eerste categorie van gevallen heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er wel strijd was met beginselen
van behoorlijke procesorde, in de twee andere categorieën heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de
verkeersmaatregel niet punitief van aard was. Crijns en Van Emmerik maken uit de beslissing van het
EHRM in de zaak A en B tegen Noorwegen op dat de ruimte voor het opleggen zowel van een
strafsanctie als van een punitieve bestuurlijke sanctie wellicht ruimer is dan altijd aangenomen, maar
dat deze sancties tezamen een evenredige reactie moeten zijn op dat ene feit. Ideaal zou natuurlijk
zijn dat alle sancties in één procedure zouden kunnen worden opgelegd, maar dit is in veel gevallen
niet mogelijk. Dan moet maar gekozen worden voor een systeem waarin de laatste sanctieoplegger
de eerder opgelegde andere sanctie bij de eigen beslissing betrekt en dat verantwoordt.

De auteurs bespreken ook nog de beslissing van het HvJ in de zaak Menci.44

3.16. De vraag is dus eerst of zich in de onderhavige zaak een situatie voordoet die te vergelijken is
met de situatie in de zaak A en B tegen Noorwegen.

Beiden hadden aandelen met hoge winsten verkocht en deze winsten niet aangegeven. De Noorse
belastingautoriteiten legden hun een naheffing en een boete op van 30% van de onbetaalde
belasting. Daarna werden zij vervolgd en tot gevangenisstraffen veroordeeld wegens belastingfraude.
De rechter hield in matigende zin rekening met de eerdere fiscale boete. De vraag of er sprake was
van schending van artikel 4 van het Zevende Protocol werd voorgelegd aan het Noorse
Hooggerechtshof, dat vraag in zaak A ontkennend beantwoordde. Tussen beide procedures was er
volgens dit Hof "a sufficient connection in substance and time". De strafrechtelijke en fiscale procedure
berustten beide op dezelfde feiten en werden parallel behandeld. A had er niet op mogen vertrouwen
dat hij aan slechts één sanctie zouden worden onderworpen. Het cassatieberoep van B werd niet
ontvangen.

A en B wenden zich vervolgens tot het EHRM en klaagden dat artikel 4 van het Zevende Protocol was
geschonden. Het EHRM gaf aan dat de Engel-criteria ook moesten worden toegepast in het kader van
artikel 4 van het Zevende Protocol (§ 107). Het oordeel of er sprake is van een idem hangt af van een
vaststelling die op de feiten gebaseerd is en niet zozeer op een vergelijking van de kern van de
betrokken strafbare feiten. Het gaat erom of de feiten identiek zijn of wezenlijk hetzelfde (§ 108).
Vervolgens besprak het EHRM de eigen rechtspraak over de oplegging door verschillende autoriteiten
van verschillende sancties voor hetzelfde gedrag. Soms moet zo'n combinatie van sancties als een
geheel worden gezien (§ 112). Dat is het geval als er sprake is van “a sufficiently close connection in
substance and in time” en als het voor betrokkene voorzienbaar was dat het niet bij één sanctie zou
blijven (§ 113). Als de onderscheiden procedures op geen enkele wijze op elkaar betrokken zijn en als
de opgelegde sancties evenmin over en weer met elkaar in verhouding worden gebracht is er wel
sprake van een schending van artikel 4 (§ 114).

Maar aan de afzonderlijke lidstaten moet de gelegenheid worden geboden de bescherming van artikel
4 van het Zevende Protocol zelf in te richten. Het EHRM wijst er in dat verband op dat de vrijwaring
van dubbele bestraffing niet is neergelegd in het EVRM zelf maar is toegevoegd in een protocol (§
117). Een aantal lidstaten heeft het Zevende Protocol niet geratificeerd, andere hebben
voorbehouden laten aantekenen. Het is in de eerste plaats aan de lidstaten om hun rechtssysteem,
inclusief hun procedures, vorm te geven (§ 120). De lidstaten moeten in staat worden gesteld om op
meerdere manieren te reageren op sociaal onwenselijk gedrag zoals het ontduiken van belastingen:

"121. In the view of the Court, States should be able legitimately to choose complementary legal
responses to socially offensive conduct (such as non-compliance with road-traffic regulations or non-
payment/evasion of taxes) through different procedures forming a coherent whole so as to address
different aspects of the social problem involved, provided that the accumulated legal responses do not
represent an excessive burden for the individual concerned."

Het is dan aan het EHRM om uit te maken of een maatregel van een lidstaat waarover wordt geklaagd
inderdaad in wezen neerkomt op een dubbele bestraffing ten nadele van het individu of dat er sprake
is van toepassing van een geïntegreerd en samenhangend systeem dat zich bezighoudt met
verschillende kanten van onwenselijk gedrag en wel op een voorzienbare, evenredige en onderling
afgestemde manier (§ 122):
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"The object of Article 4 of Protocol No. 7 is to prevent the injustice of a person’s being prosecuted or
punished twice for the same criminalised conduct. It does not, however, outlaw legal systems which
take an “integrated” approach to the social wrongdoing in question, and in particular an approach
involving parallel stages of legal response to the wrongdoing by different authorities and for different
purposes."

In de §§ 125 tot en met 129 geeft het EHRM nog enige verduidelijking met name over de betekenis
van het geëiste voldoende verband in de situering in de tijd van de verschillende procedures. De
beste waarborg voor het naleven van het bepaalde in artikel 4 van het Zevende Protocol is dat op een
gegeven moment de verschillende procedures worden samengebracht in een "single-track procedure".
Maar dat is niet noodzakelijk mits de onderscheiden procedures "sufficiently connected in substance
and in time" zijn (§ 130). De verschillende procedures moeten een coherent geheel vormen:

"This implies not only that the purposes pursued and the means used to achieve them should in
essence be complementary and linked in time, but also that the possible consequences of organising
the legal treatment of the conduct concerned in such a manner should be proportionate and
foreseeable for the persons affected."

Het EHRM geeft dan vervolgens een samenvatting:

"132. Material factors for determining whether there is a sufficiently close connection in substance
include:

- whether the different proceedings pursue complementary purposes and thus address, not only in
abstracto but also in concreto, different aspects of the social misconduct involved;

- whether the duality of proceedings concerned is a foreseeable consequence, both in law and in
practice, of the same impugned conduct (idem);

- whether the relevant sets of proceedings are conducted in such a manner as to avoid as far as
possible any duplication in the collection as well as the assessment of the evidence, notably through
adequate interaction between the various competent authorities to bring about that the
establishment of facts in one set is also used in the other set;

- and, above all, whether the sanction imposed in the proceedings which become final first is taken
into account in those which become final last, so as to prevent that the individual concerned is in the
end made to bear an excessive burden, this latter risk being least likely to be present where there is
in place an offsetting mechanism designed to ensure that the overall amount of any penalties imposed
is proportionate."

Er zal eerder sprake zijn van aanvulling en voldoende afstemming als de sancties die worden
opgelegd in het bestuursrechtelijk traject specifiek zijn toegesneden op het gedrag en daarin
verschillen van de harde kern van het strafrechtelijke sanctie-arsenaal (§ 133). In de zaken A en B45

tegen Noorwegen stond niet ter discussie dat de feitelijke omstandigheden die ten grondslag lagen
aan de fiscale boete en aan de strafrechtelijke veroordeling aan elkaar gelijk waren. Er was een
voldoende verband in wezenlijke kenmerken en in plaatsing in de tijd tussen de fiscale procedure en
de strafrechtelijke procedure om beide te kwalificeren als een onderling afgestemde reactie op het
gedrag van klagers (§ 142). Het EHRM beschouwde het als buitengewoon belangrijk dat de
strafrechter in zijn vonnis oog had voor het feit dat klagers reeds behoorlijk waren getroffen door het
opleggen van de fiscale boete (§ 145). Het EHRM gaf blijk niet te twijfelen aan de redenen waarom de
Noorse wetgeving had gekozen voor een geïntegreerd duaal systeem. Toepassing van dit duale
systeem was voor klagers te voorzien. De strafvervolging en de fiscale procedure liepen parallel en
waren met elkaar verbonden. De vaststelling van de feiten in de fiscale procedure werd meegenomen
in de strafrechtelijke procedure. Het strafvonnis hield rekening met de fiscale sanctie. Het EHRM vond
geen aanwijzing dat klagers onevenredig of op onrechtvaardige wijze werden getroffen door het feit
dat zijn van twee kanten werden aangepakt:

"147. (...) Consequently, having regard to the considerations set out above (in particular as
summarised in paragraphs 132-134), the Court is satisfied that, whilst different sanctions were
imposed by two different authorities in different proceedings, there was nevertheless a sufficiently
close connection between them, both in substance and in time, to consider them as forming part of an
integral scheme of sanctions under Norwegian law for failure to provide information about certain
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income on a tax return, with the resulting deficiency in the tax assessment (see paragraph 21
above)."

3.17. De zaak Menci46 betreft de uitleg van artikel 50 van het Handvest tegen de achtergrond van
artikel 4 van het Zevende Protocol. Omdat de verplichting om btw af te dragen in het geding was, was
het HvJ daartoe bevoegd. Menci had als ondernemer niet binnen de wettelijke termijn de btw betaald.
De belastingdienst heeft hem gelast het bedrag van de verschuldigde btw alsnog te betalen en hem
een administratieve sanctie van 30% van de belastingschuld opgelegd. Deze beslissing is
onherroepelijk geworden. Daarna werd Menci gedagvaard omdat hij zich strafbaar zou hebben
gemaakt aan een fiscaal delict doordat hij had verzuimd de inhoudingen af te dragen die zijn
verschuldigd op aangifte. Dit verzuim is alleen strafbaar als het gaat om een bedrag van meer dan €
50.000 per belastingtijdvak. De rechtbank Bergamo wendde zich tot het HvJ met de vraag of artikel 50
van het Handvest in de weg staat aan een strafrechtelijke procedure wegens een feit – verzuimde
btw te betalen – waarvoor aan verdachte reeds onherroepelijk een administratieve sanctie is
opgelegd. De verwijzende rechter gaf aan dat de administratieve en strafrechtelijke procedures
onafhankelijk van elkaar worden gevoerd en onder de verantwoordelijkheid van verschillende
autoriteiten vallen. De administratieve sanctie kan niet ten uitvoer worden gelegd tenzij de
strafrechtelijke procedure definitief is afgesloten met een sepot, een vrijspraak of een niet verdere
vervolging. Maar een onherroepelijke fiscale boete staat er niet aan in de weg dat nog een
strafvervolging wordt begonnen.

Het HvJ riep in herinnering dat de lidstaten op grond van EU-recht alle wettelijke en
bestuursrechtelijke maatregelen moeten nemen om te waarborgen dat de btw op hun grondgebied
volledig wordt geïnd en om fraude te bestrijden (§ 18). De financiële belangen van de Unie bestaan
onder meer uit de ontvangsten uit de btw (§ 19). De lidstaten zijn vrij in hun keuze van de
toepasselijke sancties, maar moeten er wel voor zorgdragen dat zij ter bestrijding van fraude
waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad hetzelfde optreden als wanneer zij
fraude bestrijden waardoor hun eigen belangen gevaar lopen. Die sancties kunnen de vorm
aannemen van bestuurlijke sancties, strafrechtelijke sancties of een combinatie van beide.
Strafrechtelijke sancties kunnen absoluut niet gemist worden om een ernstige btw fraude doeltreffend
en afschrikkend te bestrijden (§ 20). Omdat de door de Italiaanse belastingdienst opgelegde sancties
en de strafvervolging ertoe strekken de btw correct te innen zijn zij een tenuitvoerlegging van het
Unierecht (§ 21). Omdat het EVRM geen formeel in de rechtsorde van de Unie opgenomen rechts
instrument is moet de prejudiciële vraag worden onderzocht aan de hand van het Handvest (§ 22 en §
23). Vervolgens gaat het HvJ aan de hand van van de nationale juridische kwalificatie, de aard van de
inbreuk en de zwaarte van de sanctie na hoe de administratieve procedure waaraan Menci is
onderworpen moet worden geduid. Dat naar Italiaans recht de fiscale boete-oplegging een
administratief karakter had is niet doorslaggevend. Het tweede criterium wordt aldus ingevuld dat
onderzocht moet worden of de maatregel een repressief doel nastreefde. Een sanctie met een
repressief doel heeft een strafrechtelijk karakter in de zin van artikel 50 van het Handvest, ook als zij
daarnaast preventieve doeleinden dient (§ 31). Een maatregel die alleen tot herstel strekt ontbeert
dat strafrechtelijke karakter. De door de Italiaanse belastingdienst opgelegde verhoging van 30%
heeft een repressief karakter en is daarom ook strafrechtelijk te duiden.

De fiscale boete van 30% komt bovenop de betaling aan btw die men verschuldigd is en is zodanig
zwaar te achten dat dit aspect het vermoeden dat de fiscale sanctie van strafrechtelijke aard is,
rechtvaardigt (§ 33). De beantwoording van de vraag of er sprake is van een en hetzelfde strafbare
feit dient te geschieden aan de hand van het criterium of de materiële feiten dezelfde zijn in die zin
dat sprake is van een geheel van concrete omstandigheden die onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn en die tot de onherroepelijke vrijspraak of veroordeling hebben geleid (§ 35). Uit de gegevens die
de rechtbank Bergamo heeft aangeleverd moeten worden geconstateerd dat aan Menci onherroepelijk
een administratieve sanctie van strafrechtelijke aard is opgelegd wegens het verzuim om de btw tijdig
te betalen en dat de strafvervolging op datzelfde verzuim ziet (§ 37). Zo een cumulatie vormt een
beperking van het door artikel 50 Handvest gewaarborgde grondrecht (§ 39).

Maar zo een beperking kan gerechtvaardigd zijn op grond van het eerste lid van artikel 52 van het
Handvest. Die beperkingen moeten dan wel bij wet zijn gesteld en de wezenlijke inhoud van de
rechten en vrijheden van het Handvest eerbiedigen. Bovendien moeten die beperkingen noodzakelijk
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zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang of
aan de eisen van de bescherming van rechten en vrijheden van anderen (§ 41). De Italiaanse wet
voorziet in de cumulatie maar staat die enkel toe onder limitatief vastgestelde voorwaarden (§ 43). De
Italiaanse beperking van het grondrecht neergelegd in artikel 50 van het Handvest bevordert een
doelstelling van algemeen belang omdat zij ertoe strekt de waarborgen dat de verschuldigde btw
volledig wordt geïnd. Een cumulatie van vervolgingsmaatregelen en sancties van strafrechtelijke aard
kan gerechtvaardigd zijn als zij, met het oog op de verwezenlijking van een dergelijke doelstelling,
elkaar aanvullende doelen nastreven die in voorkomend geval betrekking hebben op verschillende
aspecten van het zelfde inbreukmakend gedrag (§ 44). Vervolgens overweegt het HvJ:

“45 In dit verband lijkt het op het gebied van btw-delicten legitiem te zijn dat een lidstaat wil
afschrikken van elke al dan niet opzettelijke overtreding van de regels inzake de aangifte en de inning
van btw en die wil bestraffen door oplegging van – in voorkomend geval forfaitair vastgestelde –
administratieve sancties, en tevens wil afschrikken van ernstige overtreding van die regels, die
bijzonder schadelijk is voor de samenleving en die de vaststelling van zwaardere strafrechtelijke
sancties rechtvaardigt, en die wil bestraffen.

46 De eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel vereist voorts dat een cumulatie van
vervolgingsmaatregelen en sancties die mogelijk wordt gemaakt door een nationale regeling als die
welke in de hoofdzaak aan de orde is, niet buiten de grenzen treedt van wat geschikt en noodzakelijk
is voor de verwezenlijking van de rechtmatige doelstellingen die met de betrokken regeling worden
nagestreefd, met dien verstande dat, wanneer een keuze mogelijk is tussen meerdere geschikte
maatregelen, die maatregel moet worden gekozen die de minste belasting met zich brengt, en dat de
veroorzaakte nadelen niet onevenredig mogen zijn aan het nagestreefde doel (zie in die zin arresten
van 25 februari 2010, Müller Fleisch, C‑562/08, EU:C:2010:93, punt 43; 9 maart 2010, ERG e.a.,
C‑379/08 en C‑380/08, EU:C:2010:127, punt 86, en 19 oktober 2016, EL-EM-2001, C‑501/14,
EU:C:2016:777, punten 37 en 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak).”

De lidstaten zijn vrij in hun keuze van de sancties die ertoe moeten strekken dat de ontvangsten uit
de btw volledig worden geïnd. De lidstaten mogen voorzien in een regeling waarin een btw-delict
slechts eenmaal mag worden vervolgd en bestraft, maar ook in een regeling waarin cumulatie van
vervolgingsmaatregelen en sancties is toegestaan (§ 47).

De Italiaanse regeling is geschikt voor de verwezenlijking van het doel van de volledige inning van de
btw (§ 48). De nationale regeling moet ook zo duidelijk en nauwkeurig zijn dat de justitiabele kan
voorzien voor welk handelen en nalaten zo een cumulatie kan worden opgelegd (§ 49). Aan die eis
van duidelijkheid voldoet de Italiaanse regeling ook. De last voor de betrokken belastingschuldige als
gevolg van de cumulatie moet ook strikt noodzakelijk zijn ter bereiding van het doel. Daarom moeten
er regels bestaan voor onderlinge afstemming opdat de extra belasting die uitgaat van dergelijke
cumulatie tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt (§ 53). In Italië kan een strafvervolging voor het
verzuim belasting af te dragen alleen volgen op een onherroepelijke fiscale sanctie wanneer het
verzuim een bedrag van € 50.000 te boven gaat. Zulke gedragingen lijken ernstig genoeg om
strafvervolging te rechtvaardigen die losstaat van de administratieve procedure (§ 54). De autoriteiten
moeten er wel op toezien dat de zwaarte van het geheel aan sancties evenredig is aan de ernst van
de inbreuk (§ 55). Het Italiaanse recht voorziet in opschorting van de tenuitvoerlegging van de fiscale
sancties tijdens een strafprocedure en een blokkering van de tenuitvoerlegging van sancties na
strafrechtelijke veroordeling. Ook kan de strafrechter in aanmerking nemen dat de belastingschuldige
alsnog vrijwillig heeft betaald. Aldus wordt bereikt dat de zwaarte van het geheel van de opgelegde
sancties in verhouding staan tot de ernst van het gepleegde delict (§ 56). Een wettelijke regeling die
in beginsel het noodzakelijke evenwicht tussen de af te wegenbelangen garandeert moet wel
dienovereenkomstig worden toegepast. Het is uiteindelijk aan de rechter om daarin een beslissing te
nemen. Omdat artikel 4 van het Zevende Protocol en artikel 50 van het Handvest corresponderen
moet voorkomen worden dat de eisen die voortvloeien uit artikel 50 van het Handvest in strijd komen
met de bescherming die wordt geboden door artikel 4 van het Zevende Protocol (§ 60 en § 61). Het
HvJ besluit dan aldus:

“ 63 Gelet op een en ander moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat artikel 50 van het
Handvest aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling op grond
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waarvan tegen een persoon een strafvervolging kan worden ingesteld wegens het verzuim de
verschuldigde btw binnen de wettelijke termijnen te betalen, terwijl die persoon voor dezelfde feiten
reeds een onherroepelijk geworden administratieve sanctie van strafrechtelijke aard in de zin van dat
artikel 50 is opgelegd, op voorwaarde dat die regeling

– een doel van algemeen belang nastreeft dat een dergelijke cumulatie van vervolgingsmaatregelen
en sancties kan rechtvaardigen, te weten de strijd tegen btw-delicten, waarbij die
vervolgingsmaatregelen en die sancties elkaar aanvullende doelen moeten hebben,

– regels bevat waarmee voor onderlinge afstemming kan worden gezorgd, opdat de extra belasting
die voor de betrokkenen uit een cumulatie van procedures voortvloeit, tot het strikt noodzakelijke
wordt beperkt, en

– voorziet in regels waarmee ervoor kan worden gezorgd dat de zwaarte van het geheel van de
opgelegde sancties is beperkt tot het strikt noodzakelijke in verhouding tot de ernst van het delict in
kwestie.

64 Het staat aan de nationale rechter om zich, rekening houdend met alle omstandigheden van de
hoofzaak, ervan te vergewissen dat de belasting die concreet voor de betrokkene voortvloeit uit de
toepassing van de nationale regeling die in de hoofdzaak aan de orde is en uit de cumulatie van
vervolgingsmaatregelen en sancties die op grond daarvan is toegestaan, de ernst van het gepleegde
delict niet te buiten gaat.”

3.18. In de onderhavige zaak heeft het Amsterdamse hof geconcludeerd dat er wel sprake was van
een ontoelaatbare verdubbeling van bestraffing en daartoe het volgende overwogen:

"3.4 Toetsing ‘ne bis in idem’: ontoelaatbare dubbele vervolging?

Er bestaat een sterke gelijkenis tussen de strafrechtelijke vervolging in gevallen als het onderhavige
en de procedure die leidt tot het ondergaan van civielrechtelijke lijfsdwang teneinde aan de fiscale
verplichtingen te voldoen, welke gelijkenis blijkt wanneer op de onderhavige situatie de
vergelijkingsfactoren worden toegepast die in de rechtspraak van de Hoge Raad zijn ontwikkeld ten
behoeve van de beoordeling van de vraag of sprake is van 'hetzelfde feit' als bedoeld in artikel 68 Sr
en artikel 313 Sv (vgl. HR 1 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011 :BM9102, NJ 2011/394). Een dergelijke
vergelijking leidt tot de slotsom dat enerzijds de procedure die leidt tot het doen ondergaan van de
lijfsdwang en anderzijds de strafrechtelijke vervolging hun oorsprong vinden in hetzelfde feit als in die
rechtspraak bedoeld. De aan de betrokkene verweten gedraging is immers identiek, te weten (nader
bepaalde gevallen van) het niet (in voldoende mate) voldoen aan de fiscale informatieplicht ter
invordering, terwijl de beschermde rechtsgoederen in hoge mate vergelijkbaar zijn, te weten een
adequaat Nederlands belastingstelsel in verband met de benodigde staatsinkomsten.

Daarnaast geldt dat voor de betrokkene de gevolgen van het opleggen van de lijfsdwang en de van
het instellen van een strafvervolging te verwachten strafrechtelijke sancties in hoge mate
overeenkomen nu beide voor de betrokkene kunnen leiden tot een forse vrijheidsbeneming en de
ondergane lijfsdwang in concreto tot een jaar vrijheidsbeneming heeft geleid.

Het hof is derhalve van oordeel dat zich hier een uitzonderlijke samenloop voordoet van het
civielrechtelijk en strafrechtelijk traject, die op gespannen voet staat met het, aan artikel 68 Sr ten
grondslag liggende, beginsel dat iemand niet tweemaal kan worden vervolgd en bestraft voor het
begaan van hetzelfde feit. Daarbij zij opgemerkt dat de wetgever de samenhang tussen beide
procedures niet heeft geregeld en daarmee geen regeling heeft getroffen die bepaalt hoe de
strafrechter in die gevallen waarin de fiscale lijfsdwang is ondergaan, dient om te gaan met de
samenloop van die maatregel en de in de strafzaak te nemen beslissingen op het gebied van de
procedurele afstemming, de vervolgbaarheid en/of de mogelijke verdiscontering van het gewicht van
de ondergane vrijheidsbeneming in de sanctietoemeting. De fiscale en de strafrechtelijke route lopen
in de onderhavige zaak naast en gescheiden van elkaar, zonder dat deze procedures in juridisch
opzicht in enige zin ‘connected’ zijn. Dat wil zeggen dat de invordering onverminderd doorgaat,
ongeacht wat de uitkomst is in de strafzaak en vice versa. Dat is, mede gezien het door het EHRM
overwogene47, in het kader van het beginsel van ne bis in idem een ontoelaatbare dubbeltelling.

4. Conclusie

Tegen de achtergrond van het hiervoor overwogene is bij de huidige Nederlandse regelgeving de
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strafvervolging van een verdachte ter zake van het opzettelijk niet of onvoldoende voldoen aan de
fiscale informatieplicht in strijd met de beginselen van een goede procesorde in die gevallen waarin de
verdachte op grond van datzelfde feit reeds een fiscale vrijheidsbeneming heeft ondergaan teneinde
aan diezelfde inlichtingenplicht te voldoen. Die beginselen van een goede procesorde kunnen immers
meebrengen - en brengen in de hier aan de orde zijnde gevallen ook mee - dat een inbreuk op het
beginsel dat iemand met tweemaal kan worden vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde
feit de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de strafvervolging tot gevolg heeft.

Het hof neemt bij het voorgaande in aanmerking dat de Hoge Raad bij de beslissing tot terugwijzing
heeft overwogen dat naast de civielrechtelijke “weg” ook de strafrechtelijke weg kan worden ingezet.

Tegen een dergelijk ruime dubbeltelling verzet de werking van ne bis in idem zich in algemene zin niet
los van de te beperkte uitleg die het hof in zijn eerdere arrest in de onderhavige zaak aan de Leidraad
had gegeven. Het gaat in de onderhavige zaak evenwel om de vraag of het mogelijk is naast een
civielrechtelijke vrijheidsbeneming voor de duur van een jaar ter zake van hetzelfde feit vervolgens
een strafvervolging in te zetten. Het hof is van oordeel dat die vraag wezenlijk een andere is, en dat
die wezenlijk andere vraag ontkennend dient te worden beantwoord. Het hof heeft daarbij - zo moge
in het vorenstaande duidelijk zijn geworden - mede acht geslagen op de ontwikkelingen in de
nationale en internationale rechtspraak met betrekking tot het ne bis in idem-beginsel sinds de op 20
december 2011 gewezen beslissing tot terugwijzing."

3.19. Aan de overwegingen van het hof ontleen ik dat het hof tot het oordeel is gekomen dat het
opleggen van lijfsdwang en de strafvervolging voortkomen uit hetzelfde feit, gemeten aan de normen
die de Hoge Raad daarvoor heeft ontwikkeld. De lijfsdwang heeft bestaan in de vrijheidsbeneming
gedurende een jaar, de strafvervolging bergt ook weer het risico in zich van een gevangenisstraf.
Daarom is het hof van mening dat zich - kort gezegd - de situatie voordoet die de Hoge Raad heeft
beschreven in zijn uitspraken over het alcoholslotprogramma. De wetgever heeft geen
afstemmingstraject tussen beide pistes ontworpen.

Naar mijn oordeel geven deze overwegingen van het hof blijk van een spanning met hetgeen speciaal
het EHRM in de zaak A en B tegen Noorwegen heeft geleerd. Vergelijking van het traject dat heeft
geleid tot de lijfsdwang en van de strafvervolging brengt mij tot de bevinding dat er geen sprake is
van totaal verschillende, maar evenmin van samenvallende doelen die respectievelijk daarmee worden
nagestreefd. Het opleggen van lijfsdwang strekte ertoe verdachte te dwingen tot het openbaren van
gegevens die voor de invordering van de belastingschulden relevant zijn. Het is enkel op de
invordering bij deze belastingschuldige gericht. Die moet presteren, van hem wordt iets verwacht. De
strafvervolging voor het misdrijf van artikel 65 IW 1990 heeft een ander accent, passend bij het feit
dat het nu eenmaal om toepassing van strafrecht gaat. In de strafvervolging gaat het niet alleen om
de reactie op het individuele verwijtbaar handelen, maar ook om het inzetten van een middel dat
ertoe strekt anderen ervan te weerhouden te weigeren de benodigde inlichtingen te verschaffen.
Daarbij is de invordering van de belastingschuld in de individuele zaak naar de achtergrond
verdrongen. Een strafvervolging is doorgaans stigmatiserender dan het ondergaan van gijzeling. Er
lijkt dus sprake te zijn van "complementary purposes" en van "different aspects of the social
misconduct involved".48 Dat heeft het hof - en in zijn voetsporen de schriftuur van tegenspraak - naar
mijn inschatting miskend.

Het komt mij voor dat verdachte heeft moeten kunnen voorzien dat de overheid gelet op de hoogte
van de bedragen waar het hier om gaat, alles uit de kast zal halen om te proberen de
belastingschulden te innen en tevens aan de rechtsgemeenschap duidelijk zal willen maken dat zij al
haar middelen zal inzetten om zo'n weigerachtig gedrag tegen te gaan.

Het verdient de voorkeur als de wetgever de afstemming tussen de verschillende
reactiemogelijkheden voor zijn rekening neemt, maar als de strafrechter in voldoende mate rekening
houdt met de eerder tenuitvoergelegde lijfsdwang is dat in de ogen van het EHRM voldoende. De
strafrechter kan expliciet in de strafmotivering rekening houden met de tijd die verdachte in gijzeling
heeft doorgebracht en bijvoorbeeld aangeven dat de in beginsel passende vrijheidsstraf geheel of
gedeeltelijk met de duur van de gijzeling wordt gecompenseerd. Aldus kan de strafrechter blijken oog
te hebben voor het belang dat door de combinatie van de gijzeling en de strafvervolging het risico
bestaat dat de verdachte onevenredig zwaar wordt getroffen. De strafrechter kan dus waarborgen
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dat aan verdachte geen "excessive burden" wordt opgelegd. Zo wordt recht gedaan aan de
rechtspraak van het EHRM en in wezen ook van het HvJ, hetgeen betekent dat er geen sprake zal zijn
van schending van enig beginsel van behoorlijke procesorde. Het enkele feit dat de wetgever dus
geen afstemming heeft bewerkstelligd is, anders dan het hof meent, onvoldoende om de
strafvervolging te torpederen.

Er is geen sprake geweest van een verdubbeling van bewijsvergaring. Wat de ontvanger heeft
vastgesteld vormde een voldoende grondslag voor de strafvervolging. De steller van het middel wijst
er bovendien op dat er wel van een zekere afstemming sprake is geweest binnen het tripartiete
overleg. De beslissing om tot strafvervolging over te gaan is daar genomen nog voordat de lijfsdwang
expireerde.49

Het hof heeft geen aandacht besteed aan de onderlinge betrokkenheid van de onderscheiden reacties
in tijd.50 Maar gelet op de aard van de lijfsdwang respectievelijk strafvervolging ligt het voor de hand
dat de autoriteiten beide procedures ook in tijd op elkaar afstemmen.

3.20. Tot slot kan ik het niet nalaten om de uitleg die het hof in het tweede onderdeel van zijn
hiervoor geciteerde conclusie heeft neergelegd te betwijfelen. Ik kan in de beslissing van de Hoge
Raad in het arrest waarin de zaak werd teruggewezen naar het Amsterdamse gerechtshof, en waarin
de Hoge Raad besliste dat naast de civielrechtelijke weg ook de strafrechtelijke weg kan worden
ingezet, geen voorbehoud ontdekken dat dit niet zou gelden als eerst een civielrechtelijke
vrijheidsbeneming voor de duur van een jaar heeft plaatsgevonden en vervolgens een strafvervolging
wordt begonnen.

3.21. Het middel van de AG is naar mijn oordeel terecht voorgesteld voor zover het zich keert tegen
het oordeel van het hof dat de civiele invorderingsprocedure en de strafvervolging niet in enige zin
'connected' zijn. Dat oordeel acht ik onbegrijpelijk. Het oordeel geeft bovendien blijk van een
miskenning van de nuances die de rechtspraak van het EHRM op dit onderwerp kent.

4. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak
naar het gerechtshof Amsterdam teneinde opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Hof Amsterdam 5 november 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BK2183.

HR 20 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4606, NJ 2012/27.

Resolutie van 25 juni 1990, nr. AFZ 90/1990, geldend tot 1 juli 2008.

Wet van 30 mei 1990, Stb. 1990, 222.

HR 20 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4606, NJ 2012/27.

Vakstudie 10 - Invorderingswet, art. 20 Invorderingswet 1990, aant. 4 en 4.6.

Vakstudie 10 - Invorderingswet, art. 20, lijfsdwang, aant. 1.6.7.

L.M.S.M. Bongaarts, M. Eversteijn en N.J.H. Lina, ‘Mislukte invordering? Pas op voor het strafrecht!’,
WFR 2012/734.

A.A. Kan, ’Samenloop van (fiscale) lijfsdwang en strafrechtelijke sanctionering’, WFR 2012/1073.

Kamerstukken II 1987/88, 20588, 3, p. 11.
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Kamerstukken II 1987/88, 20588, 3, p. 48, p. 59 e.v.

Zo ook Vakstudie 10 - Invorderingswet, Kernbeschrijving bij: Invorderingswet 1990, Artikel 20.

Kamerstukken II 1987/88, 20588, 3, p. 21.

Kamerstukken II 1987/88, 20588, 3, p. 42; Kamerstukken II 1988/89, 20588, 6 (MvA), p. 58.

Kamerstukken II 1987/88, 20588, 3, p. 60.

Kamerstukken II 1987/88, 20588, 3, p. 121.

Resolutie van 25 juni 1990, nr. AFZ 90/1990.

De Leidraad Invordering 2008 (Supplement Stcrt. 2008, 122) bepaalt dat slechts aanleiding bestaat
voor toepassing van lijfsdwang als kan worden aangenomen dat: "– er wel middelen tot betaling of
verhaal aanwezig zijn, maar andere dwanginvorderingsmaatregelen niet met succes kunnen worden
toegepast; – en bovendien de belastingschuldige onwillig is om te betalen dan wel verhaal mogelijk te
maken."

Kamerstukken II 1987/88, 20588, 3, p. 10-11.

Kamerstukken II 1987/88, 20588, 3, p. 126; Kamerstukken II 1988/89, 20588, 6 (MvA), p. 73.

Kamerstukken II 1988/89, 20588, 9 (Nota n.a.v. het Eindverslag), p. 30.

Kamerstukken II 1987/88, 20588, 3, p. 129.

Zo ook F. Piek, Kroniek Invorderingsrecht, Tijdschrift formeel belastingrecht 2017/2, p. 2/7.

EHRM 14 september 1999, nrs. 36855/97 en 41731/98 (Ponsetti en Chesnel vs. Frankrijk): "6. Les
requérants soutiennent que le non respect à leur égard du principe non bis in idem s’analyse aussi en
une violation de leur droit à un procès équitable et invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention.
La Cour souligne que ledit principe est consacré par le seul article 4 du Protocole n° 7 ; les autres
dispositions de la Convention n’en garantissent le respect ni explicitement ni implicitement. En
conséquence, en tout état de cause, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec
les disposition[s] de la Convention, et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4".

EHRM 10 juni 1996, nr. 19380/92 (Grote Kamer).

EHRM 8 juni 1995, nr. 11/1994/458/539.

EHRM 8 juni 1995, nr. 11/1994/458/539.

EHRM 2 juli 2002, nr. 33402/96 (onherroepelijk 2 oktober 2002). Zie voor een bespreking van de
zaken Jamil en Göktan mr. A.A. Kan, ‘Samenloop van (fiscale) lijfsdwang en strafrechtelijke
sanctionering’, WFR 2012/1073.

EHRM 2 juli 2002, nr. 33402/96 (onherroepelijk 2 oktober 2002).

EHRM 30 juli 1998, nr. 84/1997/868/1080 (Oliveira v. Zwitserland) waarin de berechting van twee
feiten in eendaadse samenloop door een vergissing was gesplitst en verdeeld was geraakt over twee
rechterlijke colleges. Het EHRM nam geen schending aan van artikel 4 van het Zevende Protocol: “26.
Il s’agit là d’un cas typique de concours idéal d’infractions, caractérisé par la circonstance qu’un fait
pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, en l’occurrence l’absence de maîtrise du
véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles ; en pareil cas, la peine la plus
lourde absorbe le plus souvent la plus légère. Il n’y a là rien qui contrevienne à l’article 4 du Protocole
n° 7, dès lors que celui-ci prohibe de juger deux fois une même infraction, alors que dans le concours
idéal d’infractions, un même fait pénal s’analyse en deux infractions distinctes.” De uitkomst in de zaak
Gradinger (EHRM 23 oktober 1995, nr. 15963/90 ,Gradinger v. Oostenrijk) was anders. Hier was klager
eerst veroordeeld voor dood door schuld in het verkeer en nadien nog voor het feit dat hij ten tijde
van het ongeluk reed met een te hoog alcohol promillage. Het EHRM oordeelde dat het in beide zaken
ging om een "criminal charge". Maar hier overwoog het EHRM: “55. The Court notes that, according to
the St Pölten Regional Court, the aggravating circumstance referred to in Article 81 para. 2 of the
Criminal Code, namely a blood alcohol level of 0.8 grams per litre or higher, was not made out with
regard to the applicant. On the other hand, the administrative authorities found, in order to bring the
applicant’s case within the ambit of section 5 of the Road Traffic Act, that that alcohol level had been
attained. The Court is fully aware that the provisions in question differ not only as regards the
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designation of the offences but also, more importantly, as regards their nature and purpose. It further
observes that the offence provided for in section 5 of the Road Traffic Act represents only one aspect
of the offence punished under Article 81 para. 2 of the Criminal Code. Nevertheless, both impugned
decisions were based on the same conduct. Accordingly, there has been a breach of Article 4 of
Protocol No. 7 (P7-4).”

EHRM 2 juli 2002, nr. 33402/96 (onherroepelijk 2 oktober 2002).

ABRvS 6 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:897.

Zie bijvoorbeeld naast § 42 in de beslissing van het EHRM in de zaak Österlund en § 38 in de zaak
Kiiveri ook nog § 44 in EHRM 20 mei 2014, nr. 11828/11 (Nykänen vs. Finland).

HR 1 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM9102, NJ 2011/394 m.nt. Buruma.

HR 6 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BS1716, NJ 2012/448 m.nt. Reijntjes; HR 25 september 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BX5012, NJ 2013/176 m.nt. Borgers; HR 28 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ3571; HR
10 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1734, NJ 2014/526 m.nt. Reijntjes; HR 8 juli 2014,
ECLI:NL:HR:2014:1686, NJ 2014/527 m.nt. Reijntjes; HR 4 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:228, NJ
2014/528 m.nt. Reijntjes; HR 16 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3636, NJ 2015/63 m.nt. Reijntjes;
HR 2 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1449; HR 2 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1452, NJ 2015/449 m.nt.
Reijntjes; HR 19 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1503, NJ 2015/450 m.nt. Reijntjes; HR 22 september
2015, ECLI:NL:HR:2015:2773; HR 9 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:222.

In HR 9 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:222 was betoogd dat het OM niet-ontvankelijk zou zijn in
de strafvervolging omdat sprake was van hetzelfde feit als bedoeld in artikel 68 Sr als waarvoor
verdachte al bestuurlijk was beboet. De HR omschreef de situatie als een "waarop art. 68 Sr en art.
243, tweede lid, Sv in verbinding met art. 255, eerste lid, Sv zien" en stelde dat de rechter bij de
toetsing of er sprake is van 'hetzelfde feit' de in de tenlastelegging respectievelijk het boeterapport
omschreven verwijten moest vergelijken. In HR 10 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1734, NJ
2014/526 m.nt. Reijntjes ging het om de vergelijking tussen een strafbeschikking en een
tenlastelegging en noemde de HR artikel 68 Sr en artikel 255a Sv.

Zie F.C.W. de Graaf, Meervoudige aansprakelijkstelling, 2018, p. 263.

HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:434, NJ 2015/256 m.nt. Keulen (alcoholslotprogramma).

HR 3 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3205, NJ 2016/72 m.nt. Reijntjes; .

ECLI:NL:RBAMS:2000:AA7003.

EHRM 23 oktober 1995, nr. 15963/90 (Gradinger v. Oostenrijk); EHRM 10 februari 2009, nr. 14939/03
(Zolotukhin v. Rusland) § 120, waarin telkens sprake is van "the same conduct". Zie ook EHRM 18 mei
2017, nr. 22007/11 (Jóhanesson et. al. v. IJsland), waarin het EHRM spreekt van "identical facts or
facts which are substantially the same" maar in welke zaak het toch ging om "the same failure to
declare income" (§ 47).

EHRM 15 november 2016, nrs. 24130/11 en 29758/11.

J.H. Crijns & M.L. van Emmerik, ‘Samenloop tussen strafrecht en punitief bestuursrecht’, NJB
2018/749.

HvJ EU 20 maart 2018, C-2015/524.

De verwijzing naar de precieze vindplaatsen in de beslissing van het EHRM hebben betrekking op
het oordeel in de zaak A. Maar in de zaak B komt het EHRM tot dezelfde resultaten.

HvJ EU 20 maart 2018, C-2015/524.

AM; voetnoot van het hof: Vgl. bv. EHRM 10 februari 2015, 53197/13 (Österlund/Finland).

Vergelijking van de situatie waarin een getuige die weigert vragen te beantwoorden
overeenkomstig het eerste lid van artikel 294 Sv in gijzeling wordt gesteld en daarna nog eens wordt
vervolgd voor het misdrijf van het eerste lid van artikel 192 Sr ligt voor de hand. Een bespreking van
deze problematiek in een ne bis in idem-kader of rechtspraak erover heb ik evenwel niet aangetroffen.

De procedures die met elkaar waren verbonden waren die waarbij de lijfsdwang werd opgelegd en
gehandhaafd en de strafvervolging voor het niet nakomen van de inlichtingenplicht. De onenigheid
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50

over de hoogte van de belastingaanslagen, waarop de schriftuur van tegenspraak aanslaat, maakt
geen deel uit van dit 'idem' en moet daarom buiten beschouwing blijven.

Ik wijs er bovendien op dat besloten is tot strafvervolging terwijl verdachte nog in gijzeling zat en
dat kort daarop de strafvervolging daadwerkelijk is begonnen.
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

Uitspraak

18 december 2018

Strafkamer

nr. S 17/02688

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 21 april 2017, nummer
22/001784-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1969.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben C. Grijsen, advocaat te Almere, en R.
van Leusden, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadslieden hebben daarop schriftelijk gereageerd.

Het middel komt met diverse klachten op tegen de verwerping door het Hof van een verweer
strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging van de
verdachte.

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

"hij op of omstreeks 12 oktober 2014 te 's-Gravenhage als bestuurder van een voertuig,
(personenauto), dit voertuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank,
dat het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid,
aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994, 740 microgram, in elk geval hoger dan
220 microgram, alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn."

Het Hof heeft een verweer strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar
Ministerie in de vervolging als volgt samengevat en verworpen:

"Ter terechtzitting in hoger beroep is door de raadsvrouw het verweer gevoerd - zakelijk
weergegeven - dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de
vervolging van de verdachte, nu het hof de beslissing tot veroordeling en daarmee tot
oplegging van een straf niet kan nemen, subsidiair vanwege de schending van de beginselen
van een goede procesorde, omdat er sprake is van een inbreuk op het beginsel dat iemand
niet tweemaal kan worden vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde feit en meest
subsidiair vanwege het volgen van een verkeerde juridische route, omdat het openbaar
ministerie niet heeft gekozen voor de bestuursrechtelijke weg, de vorderingsprocedure van
artikel 130 Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994).

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het eerste middel
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De raadsvrouw heeft betoogd dat artikel 123b WVW 1994 een "criminal charge" in de zin van
het EVRM is. De raadsvrouw heeft betoogd dat het openbaar ministerie aan het hof vraagt
een beslissing te nemen waarvoor de wetgever het hof geen bevoegdheden heeft gegeven,
namelijk het in gang zetten van een dubbele vervolging, omdat na een veroordeling van de
verdachte voor een strafbaar feit in zijn geval een tweede straf automatisch en dus zonder
tussenkomst van een rechter en ook zonder rechtsbescherming volgt, te weten het verlies
van de geldigheid van zijn rijbewijs. Daar komt nog bij dat de lichtere bestuursrechtelijke
maatregel - het ASP - reeds als "criminal charge" is aangemerkt, aldus de raadsvrouw.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Op grond van artikel 123b WVW 1994 verliest een rijbewijs zijn geldigheid, indien de houder
bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak als bestuurder van een motorrijtuig is veroordeeld
wegens onder andere overtreding van artikel 8, tweede, derde of vierde lid, WVW 1994
indien het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 570
microgram alcohol per liter uitgeademde, lucht, een en ander voor zover ten tijde van het
begaan van het strafbare feit nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert de houder als
bestuurder van een motorrijtuig onherroepelijk is veroordeeld wegens overtreding van
artikel 8, tweede, derde of vierde lid WVW 1994. Indien aan deze voorwaarden is voldaan,
wordt het rijbewijs van rechtswege ongeldig op het moment waarop de veroordeling
onherroepelijk wordt.

De wetgever heeft de maatregel - het rechtsgevolg van ongeldigheid van het rijbewijs - als
bestuursrechtelijk gekwalificeerd (zie Kamerstukken I 2007-2008, 30 324, nr. C, p. 3). De
vraag die door de verdediging aan de orde wordt gesteld, is of de ongeldigheid van
rechtswege een maatregel is die gebaseerd is op een "criminal charge".

In de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) zijn
in de loop der tijd maatstaven geformuleerd voor de beoordeling van de vraag of er sprake is
van een "criminal charge" in de zin van artikel 6, eerste lid van het EVRM. Zo dienen blijkens
(onder andere) het arrest van het EHRM in de zaak Engel en anderen tegen Nederland van 8
juni 1976

NJ 1978, 223, de volgende criteria bij die beoordeling te worden betrokken:

1. de classificatie naar nationaal recht;

2. de aard van het delict;

3. de aard en zwaarte van de maatregel, die met de overtreding wordt geriskeerd.

Ten aanzien van het eerste criterium: het rijden onder invloed van alcohol is enerzijds
strafbaar gesteld in artikel 8 WVW 1994, maar kan anderzijds ook bestuursrechtelijke
consequenties hebben.

Ten aanzien van het tweede criterium: het rijden onder invloed van alcohol is een gedraging
die de veiligheid van de verkeersdeelnemers in gevaar brengt en is daarom door de
wetgever als misdrijf gekwalificeerd.

Ten aanzien van het derde criterium: de wetgever heeft de ongeldigheid van rechtswege van
het rijbewijs gekarakteriseerd als een bestuursrechtelijk gevolg. Degene die herhaaldelijk
wordt veroordeeld wegens het rijden onder invloed wordt geacht, niet langer te voldoen aan
de eisen die gelden voor de vergunning.

Het hof acht het rechtsgevolg van ongeldigheid van rechtswege van een rijbewijs door de
recidiveregeling op grond van artikel 123b WVW 1994 naar aard en zwaarte geen maatregel
gebaseerd op een "criminal charge". Het hof overweegt dat het rijbewijs kan worden
beschouwd als een vergunning die slechts kan worden afgegeven aan een persoon die heeft
aangetoond over een voldoende mate van rijvaardigheid en geschiktheid te beschikken. Op
het moment dat deze persoon herhaaldelijk met drank op achter het stuur zit, kan ervan
worden uitgegaan dat hij niet meer aan de eisen voldoet voor de vergunning, waardoor de
grond ontvalt aan zijn vergunning om een motorrijtuig te besturen.

Het voorgaande betekent dat er naar het oordeel van het hof van dubbele vervolging of
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2.2.3.

2.3.

dubbele bestraffing indien na een strafrechtelijke veroordeling artikel 123b WVW 1994 van
toepassing wordt, geen sprake is. Daarnaast is geen sprake van een oplegging door de
strafrechter, nu een rijbewijs van rechtswege ongeldig wordt. Het verweer van de verdachte
dat hij voor een tweede keer wordt vervolgd of bestraft en dat sprake is van schending van
het ne bis in idem beginsel strandt al daarop. Om dezelfde reden is er geen strijd met een
goede procesorde.

Het meest subsidiaire verweer dat het openbaar ministerie de verkeerde juridische route
heeft gekozen en niet heeft gekozen voor de vorderingsprocedure van artikel 130 WVW
1994, slaagt al niet omdat in deze bestuursrechtelijke procedure, die niets met de
strafprocedure te maken heeft, het CBR het besluit daartoe neemt.

Het verweer tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie wordt verworpen."

Het Hof heeft het tenlastegelegde bewezenverklaard in die zin dat het ademalcoholgehalte
740 microgram bedroeg. Het heeft de verdachte te dier zake veroordeeld tot een geldboete
van € 950,00, bij niet betaling te vervangen door 19 dagen hechtenis, waarvan € 500,00, bij
niet betaling te vervangen door 10 dagen hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd van 2
jaren, met een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van
8 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. De
strafmotivering houdt onder meer in:

"Het hof zal bij de strafoplegging ten gunste van de verdachte rekening houden met het feit
dat de verdachte als gevolg van de onderhavige zaak opnieuw zijn rijbewijs zal moeten
halen, alsmede met het feit dat de verdachte een EMA cursus heeft moeten volgen."

De hier toepasselijke bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) luiden:

- art. 8, tweede lid aanhef en onder a:

"Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na
zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:

a. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 220 microgram
alcohol per liter uitgeademde lucht."

- art. 123b, eerste en tweede lid:

"1. Onverminderd (...) verliest een rijbewijs zijn geldigheid voor alle categorieën waarvoor het is
afgegeven en voor de resterende duur van de geldigheid, indien de houder bij onherroepelijke
rechterlijke uitspraak als bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs
is vereist, is veroordeeld wegens overtreding van:

(...)

c. artikel 8, tweede (...) lid, indien het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt
te zijn dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht dan wel het alcoholgehalte van zijn
bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan

1,3 milligram alcohol per milliliter bloed;

(...)

een en ander voor zover ten tijde van het begaan van het strafbare feit nog geen vijf jaren zijn
verlopen sedert de houder als bestuurder van een motorrijtuig onherroepelijk is veroordeeld
wegens overtreding van

(...)

2°. artikel 8, (...) tweede (...) lid,

(...)

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt een strafbeschikking met een veroordeling
gelijkgesteld."
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2.4.

2.5.

2.6.

Op grond van art. 123b, eerste lid, WVW 1994 verliest een rijbewijs van rechtswege zijn
geldigheid indien aan de in die bepaling gestelde voorwaarden is voldaan. Daarvan is, kort
gezegd, sprake in geval van recidive ter zake van met middelengebruik verband houdende
verkeersdelicten. Het verlies van de geldigheid van het rijbewijs is daarbij het directe gevolg van
het onherroepelijk worden van een tweede veroordeling ter zake van zo een delict dat is begaan
binnen de in art. 123b, eerste lid, WVW 1994 genoemde periode van vijf jaar. Dat betekent dat de
strafrechter bij de vervolging van het feit dat tot die tweede veroordeling leidt, in het kader van de
straftoemeting rekening kan houden met het gevolg dat door de regeling van art. 123b WVW 1994
wordt verbonden aan de veroordeling indien deze onherroepelijk wordt. Dat heeft het Hof blijkens
zijn hiervoor onder 2.2.3 weergegeven strafmotivering in deze zaak ook gedaan.

Anders dan het middel betoogt, is de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de
vervolging voor een met middelengebruik verband houdend verkeersdelict niet in het geding door
de enkele omstandigheid dat een onherroepelijke veroordeling tot gevolg heeft dat het rijbewijs
op grond van art. 123b WVW 1994 van rechtswege zijn geldigheid verliest. Dat betoog vindt geen
steun in het recht, ook niet in de door het middel genoemde bepalingen van het EVRM. Evenmin
gaat een vergelijking op met de uitzonderlijke situatie als bedoeld in HR 3 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:434, reeds omdat het daar ging om de situatie dat, nadat de verplichting tot
deelname aan het alcoholslotprogramma was opgelegd, een strafvervolging ter zake van
hetzelfde feit plaatsvond.

In zoverre faalt het middel.

De middelen kunnen ook voor het overige niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste
lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen in zoverre niet nopen tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren A.J.A. van
Dorst en M.T. Boerlage, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 18 december 2018.

3 Beoordeling van de middelen voor het overige

4 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 02-10-2018

Datum publicatie 03-10-2018

Zaaknummer 17/02688

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:2350 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG. Recidiveregeling van art. 123b WVW 1994. Besproken worden de
vragen: 1. Is er in geval van dwingend voorgeschreven verlies van geldigheid van
het rijbewijs in de in art. 123b WVW 1994 bepaalde gevallen sprake van een
criminal charge? 2. Zo ja is deze regeling in strijd met een recht op een eerlijk
proces ex art. 6 EVRM, met name het recht op toegang tot de rechter? 3. Is het
automatisch ongeldig worden van het rijbewijs een straf in de zin van art. 7 EVRM
en, zo ja, is deze straf voldoende kenbaar en voorzienbaar?

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JWR 2019/6 met annotatie van Regterschot, W.H. 
JWR 2018/73 

Conclusie

Nr. 17/02688
Zitting: 2 oktober 2018

Mr. T.N.B.M. Spronken
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 21 april 2017 door het gerechtshof Den Haag wegens “overtreding
van artikel 8, tweede lid, onderdeel a van de Wegenverkeerswet 1994” veroordeeld tot een
geldboete van € 950,00 bij niet betaling te vervangen door 19 dagen hechtenis, waarvan € 500,00
bij niet betaling te vervangen door 10 dagen hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van 2
jaren, en tot een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 8
maanden waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

2.  Namens de verdachte hebben mr. C. Grijsen, advocaat te Almere, en mr. R. van Leusden, advocaat
te Amsterdam, twee middelen van cassatie voorgesteld.

3. Het gaat in deze zaak om het volgende. De verdachte is op 1 augustus 2014 een onherroepelijke
strafbeschikking opgelegd ter zake van – kort gezegd – rijden onder invloed. Deze strafbeschikking
valt onder de in art. 123b WVW 1994 neergelegde recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten. Als
gevolg van deze regeling zal het rijbewijs van de verdachte van rechtswege ongeldig worden
wanneer hij onherroepelijk wordt veroordeeld voor het feit waarvoor hij thans wordt vervolgd.

In hoger beroep heeft de raadsvrouw van de verdachte in verband met deze recidiveregeling het
verweer gevoerd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de

ECLI:NL:PHR:2018:1090

Inleiding
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vervolging wegens strijd met het EVRM, het ne bis in idem-beginsel en de beginselen van behoorlijke
procesorde.

De cassatiemiddelen richten zich tegen de verwerping door het hof van dit verweer en betrekken
daarbij de verenigbaarheid van de recidiveregeling van art. 123b WVW 1994 met het recht op een
eerlijk proces ex art. 6 EVRM en het legaliteitsbeginsel van art. 7 EVRM als zodanig.

Daartoe wordt in het eerste middel, voorzien van een uitvoerige onderbouwing, gesteld dat:

i) de recidiveregeling van art. 123b WVW 1994 een criminal charge is in de zin van art. 6 EVRM, terwijl
een met voldoende rechtswaarborgen omklede rechtsgang, zoals vereist door art. 6 EVRM, ontbreekt;

ii) er sprake is van een dubbele bestraffing voor hetzelfde feit en

iii) de recidiveregeling in strijd is met art. 7 EVRM, omdat de regeling onvoldoende kenbaar en
voorzienbaar is.

Het tweede middel bevat de klacht dat het hof onvoldoende heeft gerespondeerd op het verweer dat
het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging moet worden verklaard vanwege de
omstandigheid dat het openbaar ministerie met het in gang zetten van onderhavige vervolging,
wetende dat deze resulteert in een dubbele veroordeling c.q. bestraffing, in strijd heeft gehandeld
met de beginselen van een behoorlijke procesorde.

Ik zal hierna eerst de bewezenverklaring, het door de verdediging gevoerde verweer en de
overwegingen van het hof met betrekking tot de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de
vervolging van de verdachte weergeven en daarna de middelen bespreken.

4. Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezenverklaard dat:

“hij op 12 oktober 2014 te 's-Gravenhage als bestuurder van een voertuig, (personenauto), dit
voertuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van
zijn adem bij een onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de
Wegenverkeerswet 1994, 740 microgram, alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn.”

5. In hoger beroep heeft de raadsvrouw van de verdachte volgens de pleitnota die aan het proces-
verbaal van de terechtzitting van 7 april 2017 is gehecht – voor zover voor de beoordeling van de
middelen van belang en met weglating van voetnoten – het volgende naar voren gebracht:

“123b WVW criminal charge?

(…)

4. Volgens onze hoogste rechtscolleges is de EMA geen criminal charge in de zin van het EVRM, het
ASP is dat wel. Maar hoe zit het dan met de zwaarste maatregel die via de bestuursrechtelijke weg

De bewezenverklaring

Het in hoger beroep gevoerde verweer
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kan worden opgelegd? Dat is de vraag die we moeten beantwoorden: is art. 123b een criminal charge
in de zin van het EVRM? De verdediging is van oordeel dat deze vraag positief moet worden
beantwoord.

5. Voor het beantwoorden van deze vraag moeten de volgende aspecten in aanmerking worden
genomen (de Engel-criteria):

1) De kwalificatie van de maatregel door de wetgever;

2) de aard van de overtreden norm, en

3) het doel, de aard en de ernst van de maatregel.

6. Voor wat betreft de maatregel ex art. 123b WVW geldt dat de wetgever deze maatregel als
bestuursrechtelijke maatregel ziet. Het rijden onder invloed is een gedraging die de veiligheid van
verkeersdeelnemers in gevaar brengt en is daarom door de wetgever als misdrijf gekwalificeerd. Voor
de aard en zwaarte van de maatregel geldt het volgende:

- de maatregel treft betrokkene vergaand in zijn rijbewijs of portemonnee;

- de maatregel wordt zonder tussenkomst van een rechter of bestuursorgaan opgelegd en er is
tevens geen rechtsbescherming mogelijk;

- met de persoon van betrokkene of zijn persoonlijke omstandigheden wordt geen rekening
gehouden;

- de kosten voor het opnieuw behalen van het rijbewijs zijn zeer hoog;

- de kosten voor personen met een “zwaarder” rijbewijs zoals dat voor de vrachtwagen zijn vele
malen hoger dan voor de doorsnee categorie B-bestuurder; zij worden met deze maatregel dus
onevenredig benadeeld;

- de persoonlijke gevolgen zijn zeer groot: iemand raakt immers voor onbepaalde tijd zijn rijbewijs
kwijt, moet een onderzoek door het CBR ondergaan en opnieuw theorie- en praktijkexamen doen (als
het daar al van komt);

- de gevolgen van de maatregel zijn beduidend zwaarder dan de strafrechtelijke maatstaven zoals
neergelegd in de LOVS-richtlijnen.

7. In dit verband verwijs ik naar het arrest van het EHRM inzake Nilsson vs Zweden, waarin het EHRM
oordeelde dat er vanwege de ernst van de sanctie sprake is van een criminal charge bij een
ongeldigverklaring van het rijbewijs voor de duur van achttien maanden. Dit was, net als art. 123b
WVW, een bestuursrechtelijke maatregel als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling. Het
Europees Hof oordeelde al eerder in de zaak van Malige tegen Frankrijk dat het ongeldig verklaren
van een rijbewijs na een aantal strafpunten als criminal charge moet worden aangemerkt.

8. En dan terug naar art. 123b WVW. Deze maatregel is beduidend zwaarder dan de zaken van Malige
en van Nilsson. Is art. 123b WVW van toepassing, dan wordt het rijbewijs zonder tussenkomst van
een rechter en ook zonder rechtsbescherming voor onbepaalde tijd ongeldig verklaard. Daar komt nog
bij dat de lichtere bestuursrechtelijke maatregel - het ASP - reeds als criminal charge is aangemerkt.
De verdediging komt tot de conclusie dat dat dan dus ook moet gelden voor de maatregel ex art. 123b
WVW.

Niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie?

9. Gezien hetgeen ik zojuist heb besproken, vraagt het Openbaar Ministerie uw gerechtshof om cliënt
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te veroordelen voor een strafbaar feit en hem een straf op te leggen, wetende dat een tweede straf -
de ongeldigverklaring voor onbepaalde tijd - automatisch zal volgen. Kortom: het Openbaar Ministerie
vraagt uw hof een beslissing te nemen waarvoor de wetgever u geen bevoegdheden heeft gegeven,
namelijk het in gang zetten van een dubbele vervolging. U weet immers dat art. 123b WVW in werking
zal treden zodra u tot een veroordeling komt. De verdediging is van oordeel dat uw hof deze
beslissing niet mag nemen.

10. De verdediging komt dan ook tot de conclusie dat de wetgever het in dit geval niet goed heeft
gedaan. Legt uw hof immers een straf op, dan volgt er automatisch een tweede. Veroordeelt u niet,
dan volgt er in zijn geheel geen straf. Als gerechtshof een stap terugdoen en zeggen dat u geen
beslissing tot opleggen van een straf kunt nemen, voelt wellicht als onrecht, maar u doet juist recht
door vast te stellen dat u als gerechtshof niet tot oplegging van twee straffen kunt overgaan. De
wetgever had hier beter over na moeten denken.

11. In een onderzoek door o.a. het WODC worden de problemen in geval van de samenloop van
verschillende straffen bij toepassing van de recidiveregeling erkend. Men geeft de wetgever in
overweging de regeling aan te passen. Niet alleen om de samenloop met andere straffen te beperken,
maar ook om de effectiviteit van de recidiveregeling te vergroten (die blijkt immers niet heel groot).
Daarnaast wordt geadviseerd om te overwegen of er ten aanzien van art. 123b WVW toch een vorm
van beroep of bezwaar mogelijk moet worden gemaakt6. Ook uit dit onderzoek leidt de verdediging af
dat de wetgever met de recidiveregeling zoals deze nu in de wet is opgenomen, fouten heeft
gemaakt.

(…)

13. Primair verzoekt de verdediging uw gerechtshof dan ook te besluiten dat u als hof de beslissing
tot veroordeling en daarmee tot oplegging van een straf niet mag nemen. U mag immers slechts
straffen opleggen waartoe u gelegitimeerd bent. Dat bent u niet voor het opleggen van twee straffen.
Sterker nog, het is voor uw hof op basis van de strafwetgeving niet eens mogelijk de geldigheid van
het rijbewijs van cliënt voor onbepaalde tijd in te trekken. De verdediging verzoekt u daarom over te
gaan tot het niet-ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie in de vordering tot vervolging.

14. Subsidiair is de verdediging van oordeel dat er sprake is van strijd met de beginselen van een
goede procesorde nu het Openbaar Ministerie u vraagt om tweemaal een straf op te leggen. De
kwestie ligt iets anders dan bij het ASP, omdat daar immers al een reactie op het strafbare feit was
gevolgd. Toepassing van art. 123b WVW is afhankelijk van uw beslissing. Komt u tot een veroordeling,
dan is er sprake van een inbreuk op het beginsel dat iemand niet twee maal kan worden vervolgd en
bestraft voor het begaan van hetzelfde feit. Naar de mening van de verdediging is de
vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie in strijd met dit beginsel. Om die reden dient het
Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vervolging.

15. Het Openbaar Ministerie heeft ervoor gezorgd dat we nu voor deze ingewikkelde kwestie staan.
Had men immers voor de bestuursrechtelijke weg, zoals bijvoorbeeld de vorderingsprocedure van art.
130 WVW gekozen, en niet voor strafvervolging, dan hadden we hier niet gestaan. De verdediging is -
meest subsidiair - van oordeel dat op het kiezen van de onjuiste juridische route slechts de sanctie
van niet-ontvankelijkheid in de vervolging kan volgen. Naar de mening van de verdediging heeft het
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Openbaar Ministerie door deze onjuiste keuze het vervolgingsrecht verspeeld.

16. De verdediging komt tot de conclusie dat in deze zaak slechts niet-ontvankelijkheid van het
Openbaar Ministerie kan volgen. Primair vanwege het verzoek aan uw gerechtshof een beslissing te
nemen waartoe u niet bevoegd bent, subsidiair vanwege het schending van de beginselen van een
goede procesorde en meest subsidiair vanwege het volgen van verkeerde juridische weg.”

6. Het hof heeft in het bestreden arrest met betrekking tot de ontvankelijkheid van het openbaar
ministerie in de vervolging van de verdachte het volgende overwogen:

“Op grond van artikel 123b WVW 1994 verliest een rijbewijs zijn geldigheid, indien de houder bij
onherroepelijke rechterlijke uitspraak als bestuurder van een motorrijtuig is veroordeeld wegens
onder andere overtreding van artikel 8, tweede, derde of vierde lid, WVW 1994 indien het
alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 570 microgram alcohol per liter
uitgeademde, lucht, een en ander voor zover ten tijde van het begaan van het strafbare feit nog geen
vijf jaren zijn verlopen sedert de houder als bestuurder van een motorrijtuig onherroepelijk is
veroordeeld wegens overtreding van artikel 8, tweede, derde of vierde lid WVW 1994. Indien aan
deze voorwaarden is voldaan, wordt het rijbewijs van rechtswege ongeldig op het moment waarop de
veroordeling onherroepelijk wordt.

De wetgever heeft de maatregel - het rechtsgevolg van ongeldigheid van het rijbewijs - als
bestuursrechtelijk gekwalificeerd (zie Kamerstukken I 2007-2008, 30 324, nr. C, p. 3). De vraag die
door de verdediging aan de orde wordt gesteld, is of de ongeldigheid van rechtswege een maatregel
is die gebaseerd is op een "criminal charge".

In de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) zijn in de loop
der tijd maatstaven geformuleerd voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van een "criminal
charge" in de zin van artikel 6, eerste lid van het EVRM. Zo dienen blijkens (onder andere) het arrest
van het EHRM in de zaak Engel en anderen tegen Nederland van 8 juni 1976 NJ 1978, 223, de
volgende criteria bij die beoordeling te worden betrokken:

1. de classificatie naar nationaal recht;

2. de aard van het delict;

3. de aard en zwaarte van de maatregel, die met de overtreding wordt geriskeerd.

Ten aanzien van het eerste criterium: het rijden onder invloed van alcohol is enerzijds strafbaar
gesteld in artikel 8 WVW 1994, maar kan anderzijds ook bestuursrechtelijke consequenties hebben.

Ten aanzien van het tweede criterium: het rijden onder invloed van alcohol is een gedraging die de
veiligheid van de verkeersdeelnemers in gevaar brengt en is daarom door de wetgever als misdrijf
gekwalificeerd.

Ten aanzien van het derde criterium: de wetgever heeft de ongeldigheid van rechtswege van het
rijbewijs gekarakteriseerd als een bestuursrechtelijk gevolg. Degene die herhaaldelijk wordt
veroordeeld wegens het rijden onder invloed wordt geacht, niet langer te voldoen aan de eisen die
gelden voor de vergunning.

Het hof acht het rechtsgevolg van ongeldigheid van rechtswege van een rijbewijs door de
recidiveregeling op grond van artikel 123b WVW 1994 naar aard en zwaarte geen maatregel
gebaseerd op een "criminal charge". Het hof overweegt dat het rijbewijs kan worden beschouwd als
een vergunning die slechts kan worden afgegeven aan een persoon die heeft aangetoond over een
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voldoende mate van rijvaardigheid en geschiktheid te beschikken. Op het moment dat deze persoon
herhaaldelijk met drank op achter het stuur zit, kan ervan worden uitgegaan dat hij niet meer aan de
eisen voldoet voor de vergunning, waardoor de grond ontvalt aan zijn vergunning om een motorrijtuig
te besturen.

Het voorgaande betekent dat er naar het oordeel van het hof van dubbele vervolging of dubbele
bestraffing indien na een strafrechtelijke veroordeling artikel 123b WVW 1994 van toepassing wordt,
geen sprake is. Daarnaast is geen sprake van een oplegging door de strafrechter, nu een rijbewijs van
rechtswege ongeldig wordt. Het verweer van de verdachte dat hij voor een tweede keer wordt
vervolgd of bestraft en dat sprake is van schending van het ne bis in idem beginsel strandt al daarop.
Om dezelfde reden is er geen strijd met een goede procesorde.

Het meest subsidiaire verweer dat het openbaar ministerie de verkeerde juridische route heeft
gekozen en niet heeft gekozen voor de vorderingsprocedure van artikel 130 WVW 1994, slaagt al niet
omdat in deze bestuursrechtelijke procedure, die niets met de strafprocedure te maken heeft, het CBR
het besluit daartoe neemt.

Het verweer tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie wordt verworpen.”

7. Het eerste middel valt uiteen in vier klachten:

- De eerste klacht houdt in dat de veroordeling van de verdachte in strijd is met het art. 6 EVRM
neergelegde recht op een eerlijk proces aangezien deze veroordeling ertoe zal leiden dat het rijbewijs
van de verdachte op grond van de in art. 123b WVW 1994 neergelegde recidiveregeling van
rechtswege ongeldig zal worden. Aan deze klacht is ten grondslag gelegd dat de toepassing van de
recidiveregeling een criminal charge in de zin van art. 6 EVRM is, terwijl een met voldoende
rechtswaarborgen omklede rechtsgang, zoals vereist door art. 6 EVRM, ontbreekt. Volgens de stellers
van het middel getuigt het oordeel van het hof dat toepassing van art. 123b WVW 1994 niet moet
worden aangemerkt als een criminal charge dan ook van een onjuiste rechtsopvatting, althans is dit
oordeel onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd.

- De tweede en de derde klacht richten zich tegen het oordeel van het hof dat van dubbele vervolging
of dubbele bestraffing geen sprake is.

- De vierde klacht bevat de stelling dat de recidiveregeling van art. 123b WVW 1994 in strijd is met het
door art. 7 EVRM vereiste kenbaarheids- en voorzienbaarheidsvereiste van straffen, omdat niet
voorzien is in een waarschuwingssysteem waarbij diegenen die voor een eerste maal zijn veroordeeld
voor het rijden onder invloed worden geïnformeerd over de gevolgen van een mogelijke tweede
veroordeling.

Alhoewel veel breder ingestoken, vat ik de eerste klacht van het middel zo op dat deze zich in de
kern richt tegen de overweging van het hof dat de maatregel van art. 123b WVW 1994, geen
criminal charge is in de zin van art. 6 EVRM. Dit is immers de eerste drempel die genomen moet
worden, willen de rechtswaarborgen van art. EVRM van toepassing zijn. Deze kwestie komt terug
in een wat andere context bij de tweede klacht (zie 7.8 hierna) waarin de schending van het ne

Bespreking van het eerste middel

De maatregel van art. 123b WVW 1994, een criminal charge?

667



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

bis in idem-beginsel aan de orde wordt gesteld. Ook daarbij is het van belang of de maatregel van
art. 123b WVW 1994 moet worden opgevat als een criminal charge. Het onderstaande is daarom
ook van belang voor de beoordeling van de tweede klacht.

Over de vraag hoe de van oorsprong administratiefrechtelijke maatregelen van de WVW 1994
zich verhouden tot de strafrechtelijke procedure die naar aanleiding van een en hetzelfde feit kan
worden ingesteld, heeft de Hoge Raad in de Alcoholslotzaak op 3 maart 2015 een baanbrekend
arrest gewezen. Daarbij ging het om de oplegging van de verplichting tot deelname aan het
alcoholslotprogramma (asp) door het CBR vanwege het rijden onder invloed, waarna terzake van
datzelfde feit nog een strafrechtelijke veroordeling volgde. In deze zaak heeft de Hoge Raad, het
asp (impliciet) aangemerkt als een criminal charge en achtte de Hoge Raad de strafrechtelijke
vervolging die daarop gevolgd was in strijd met de beginselen van behoorlijke procesorde omdat
hiermee een inbreuk werd gemaakt op het beginsel dat iemand niet tweemaal kan worden
vervolgd en bestraft voor het begaan van hetzelfde feit.1

Na dit arrest van 3 maart 2015 is de Hoge Raad aanzienlijk terughoudender geweest bij de
classificering van bestuursrechtelijke maatregelen gebaseerd op de WVW 1994 als zijnde punitief.
Zo achtte de Hoge Raad de ongeldigverklaring van een rijbewijs door het CBR op grond van art.
134 lid 2 WVW 1994 naast een ontzegging van de rijbevoegdheid vanwege hetzelfde feit door de
strafrechter niet in strijd met het aan art. 68 Sr ten grondslag liggende ne bis in idem-beginsel.2

Anders dan de verplichte deelname aan het alcoholslotprogramma bestempelde de Hoge Raad de
ongeldigverklaring van het rijbewijs als een bestuurlijke maatregel, die wordt opgelegd als uit een
op grond van art. 131 WVW 1994 ingesteld onderzoek blijkt dat de houder van het rijbewijs niet
langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke en geestelijke geschiktheid
voor het besturen van motorrijtuigen. Deze maatregel wordt volgens de Hoge Raad dan ook niet
direct of indirect opgelegd op grond van het plegen van een strafbaar feit (het rijden onder
invloed), al kan het strafbare feit wel de aanleiding zijn om een onderzoek naar de rijvaardigheid
of de geschiktheid in te stellen.3

Met deze jurisprudentie in het achterhoofd zal hierna worden ingegaan op de kenmerken van de
recidiveregeling van art. 123b WVW. Is deze bestuursrechtelijk of strafrechtelijk van aard? Of
wellicht hybride?

Sinds 1 juni 2011 voorziet art. 123b WVW 1994 in een recidiveregeling voor ernstige
verkeersdelicten. Thans luidt deze bepaling – voor zover hier van belang – als volgt:

“1. Onverminderd de artikelen 123, eerste lid, en 123a verliest een rijbewijs zijn geldigheid voor
alle categorieën waarvoor het is afgegeven en voor de resterende duur van de geldigheid, indien
de houder bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak als bestuurder van een motorrijtuig voor het
besturen waarvan een rijbewijs is vereist, is veroordeeld wegens overtreding van:

a. artikel 6, voor zover de schuldige verkeerde in de toestand, bedoeld in:

1°. artikel 8, eerste lid, dan wel voor zover de schuldige na het feit niet heeft voldaan aan een
bevel, gegeven krachtens artikel 163, tweede, zesde, achtste of negende lid;

2°. artikel 8, tweede, derde of vierde lid, en het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek
hoger blijkt te zijn dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht dan wel het
alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 1,3 milligram alcohol per
milliliter bloed, dan wel voor zover de schuldige na het feit niet heeft voldaan aan een bevel,
gegeven krachtens artikel 163, tweede, zesde, achtste of negende lid;

3°. artikel 8, vijfde lid, dan wel voor zover de schuldige na het feit niet heeft voldaan aan een
bevel, gegeven krachtens artikel 163, zesde, achtste of negende lid;

b. artikel 8, eerste lid;

c. artikel 8, tweede, derde of vierde lid, indien het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek
hoger blijkt te zijn dan 570 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht dan wel het
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alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 1,3 milligram alcohol per
milliliter bloed;

d. artikel 8, vijfde lid, of

e. artikel 163, tweede, zesde, achtste of negende lid,

een en ander voor zover ten tijde van het begaan van het strafbare feit nog geen vijf jaren zijn
verlopen sedert de houder als bestuurder van een motorrijtuig onherroepelijk is veroordeeld
wegens overtreding van

1°. artikel 6, voor zover de schuldige verkeerde in de toestand, bedoeld in artikel 8, eerste,
tweede, derde, vierde of vijfde lid, dan wel voor zover de schuldige na het feit niet heeft voldaan
aan een bevel, gegeven krachtens artikel 163, tweede, zesde, achtste of negende lid,

2°. artikel 8, eerste, tweede, derde, vierde of vijfde lid,

3°. artikel 163, tweede, zesde, achtste of negende lid.

2.Voor de toepassing van het eerste lid wordt een strafbeschikking met een veroordeling
gelijkgesteld.

(…)”

Deze recidiveregeling komt voort uit een tijdens de parlementaire behandeling van het
wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een
puntenstelsel rijbewijzen4 aangenomen amendement dat door de Tweede Kamerleden Wolfsen en
Weekers is voorgesteld. Het oorspronkelijke wetsvoorstel bevatte twee hoofdelementen.
Enerzijds zou de rechter worden verplicht om bij herhaling binnen vijf jaar van bij algemene
maatregel van bestuur aangewezen verkeersdelicten aan de bestuurder een rijontzegging op te
leggen voor een periode die in die AMvB is bepaald, waarbij de rechter in bijzondere gevallen zou
kunnen afwijken van de in de AMvB voorgeschreven minimumduur van de rijontzegging. Anderzijds
zou het rijbewijs van rechtswege ongeldig worden als een rijontzegging van een bepaalde duur
zou worden opgelegd.

In het verslag van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Justitie van de
Tweede Kamer over het wetsvoorstel werd reeds een voorschot genomen op het
amendement:

“Het huidige wettelijke systeem kent met betrekking tot de geldigheid van het rijbewijs twee
onderscheiden circuits: het strafrechtelijke circuit waarin de bestraffing van verkeersdelicten
centraal staat en het bestuursrechtelijke circuit (de zogeheten vorderingsprocedure), waarin
de vraag naar de rijvaardigheid en -geschiktheid van de rijbewijshouder centraal staat. Naar
de mening van de leden van de PvdA-fractie dienen deze twee circuits gescheiden te blijven.
Het bestaan van deze gescheiden circuits benadrukt enerzijds het bestraffend karakter van
de rijontzegging (opgelegd wegens een in het verleden begane «fout») en anderzijds het
maatregelkarakter van de bestuursrechtelijke ongeldigverklaring van het rijbewijs (opgelegd
om de verkeersveiligheid voor het toekomende te waarborgen).

(…)

In dit verband brengen de leden van de PvdA-fractie in herinnering dat bij de behandeling
van het wetsvoorstel herijking wettelijke strafmaxima de leden Wolfsen (PvdA) en De Pater-
van der Meer (CDA) bij – een uiteindelijk ingetrokken – amendement een aanpassing van de
vorderingsprocedure hebben voorgesteld, die neerkwam op verplichte ongeldigverklaring bij
recidive. Het CBR diende volgens dat systeem over te gaan tot verplichte ongeldigverklaring
van het rijbewijs in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen (Kamerstukken
II, 2003–2004, 28 484, nr. 21). Die gevallen zouden onder meer inhouden recidive ter zake
van rijden onder de invloed van alcohol of drugs. De achterliggende gedachte was dat een
dergelijke recidive het ernstige vermoeden rechtvaardigde dat de veroordeelde niet meer
beschikte over de vereiste rijgeschiktheid: gelet op de geringe pakkans mag bij recidive
redelijkerwijs worden aangenomen dat sprake is van afhankelijkheid van drank of drugs en
dus van rijongeschiktheid.

Tegen dit stelsel is het bezwaar ingebracht dat een beoordeling in twee «kolommen»,
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bestuursrechtelijk en strafrechtelijk, afstemmingproblemen tussen de strafrechter en de
bestuursrechter met zich kan brengen. (…) Dit bezwaar kan worden weggenomen door de
gebonden beschikking te koppelen niet aan de «constatering» van het tweede feit, maar
aan de onherroepelijke veroordeling voor dat feit. (…)

Een tweede bezwaar hield in dat een verplichte ongeldigverklaring bij recidive, ongeacht de
opgelegde straf, geen ruimte biedt om rekening te houden met de omstandigheden van het
geval. Deze leden zijn van mening dat wie eenmaal is veroordeeld voor een ernstig
verkeersdelict als gewaarschuwd mens geldt. Recidive binnen vijf jaren rechtvaardigt het
ernstige vermoeden dat hij ongeschikt is motorrijtuigen te besturen. Het is dan aan hem om
aan te tonen dat hij desondanks geschikt is voor verkeersdeelname. Dat binnen het
strafcircuit rekening wordt gehouden met individuele omstandigheden is vanzelfsprekend en
zelfs een verplichting voor de rechter. Maar zulks doet aan de feiten, namelijk het bij
herhaling rijden onder invloed van alcohol, niets af. Binnen het bestuursrechtelijke circuit
dient daar dan ook geen rekening mee te worden gehouden, naar de mening van deze
leden. Daar dient de verkeersveiligheid te prevaleren. Niet via de straf, maar als maatregel.

(…)

Kort en goed: de leden van de PvdA-fractie staan het volgende stelsel voor: wie binnen vijf
jaren na een eerdere – onherroepelijke – veroordeling wegens een ernstig verkeersdelict
opnieuw onherroepelijk voor zo een delict wordt veroordeeld, diens rijbewijs wordt ongeldig
verklaard, ongeacht de straf die bij de eerste of tweede veroordeling is opgelegd. Als ernstig
verkeersdelict komt in ieder geval in aanmerking rijden onder de invloed van alcohol of drugs
(artikel 8 WVW1994). Daarnaast blijft aanvullend de huidige vorderingsprocedure in stand.
(…) Het strafrecht kan daarbij ongemoeid worden gelaten.”5

Bij de beraadslaging over het wetsvoorstel in de Tweede Kamer op 11 oktober 2006 kwam
het (toen nog niet ingediende) amendement ook al aan de orde:

“De heer Wolfsen (PvdA):

(…)

Ik noem wat cijfers om de omvang van het probleem aan te geven. Tussen 2002 en 2005 is
239.612 keer verbaliserend opgetreden voor rijden onder invloed. Dat is geen gering aantal.
In 2005 werd ongeveer 30.000 keer verbaliserend opgetreden. De pakkans voor rijden
onder invloed is ongeveer 1%. Die kans kan ook iets hoger zijn, maar een automobilist wordt
in zijn leven slechts ongeveer een keer in de zes à acht jaar gecontroleerd. De pakkans bij
recidive is dus 1% van 1%, is ongeveer 1 op 10.000. Die kans is buitengewoon gering. Toch
blijkt een kwart van de mensen die gepakt worden voor rijden onder invloed te recidiveren;
zij plegen het feit opnieuw binnen vijf jaar. De kans op een ongeval bij een alcoholpromillage
van 0,5 is anderhalf keer zo hoog als de kans op een ongeval in nuchtere toestand. Bij een
promillage van 1,3 wordt die kans zes keer zo hoog. Bij een promillage van 1,8 is de kans op
een ongeval achttien keer zo hoog. Per jaar vallen er ongeveer tweehonderdvijftig tot
driehonderdvijftig doden (…). Het gaat om ongeveer één dode per dag. Per jaar vallen er ook
drieduizend tot vierduizend ziekenhuisgewonden, ongeveer tien per dag.

(…)

Een proces-verbaal van de politie leidt vaak tot een geldboete, een ontzegging, een
gevangenisstraf of een combinatie daarvan. Dat behoort tot het Justitietraject. Er is echter
ook sprake van een CBR-traject, waarin zeer actief wordt opgetreden. De link tussen deze
trajecten wordt gevormd door de politie. De politie doet een melding bij het CBR en dat
bureau gaat dan aan de slag. (…)

Per jaar worden ongeveer vijftienduizend meldingen gedaan over alcoholgerelateerde
overtredingen. Daarvan worden ongeveer vijfduizend mensen naar de psychiater gestuurd,
voor ongeveer € 1000 per persoon, om te bepalen of iemand drankafhankelijk is. Als dat het
geval is – en dat blijkt bij recidivisten bijna altijd het geval te zijn – dan wordt het rijbewijs
ingenomen, ongeacht de straf. Zelfs als de rechter geen straf oplegt of de zaak niet vervolgd
wordt, kan het rijbewijs worden ingetrokken. Dat is natuurlijk volslagen terecht. De andere
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tienduizend worden naar een cursus gestuurd. Het aantal van vijftienduizend loopt op; in
2001 was het aantal meldingen nog maar elfduizend. Van die vijftienduizend meldingen blijkt
bijna de helft recidivist te zijn. Dat is ook logisch, want lang niet alle bekeuringen worden
gemeld en een kwart is al recidivist. De lichte recidivist wordt naar een cursus gestuurd en
de zwaardere recidivist wordt naar de psychiater gestuurd. Dat laatste gebeurt ongeveer
drieduizend keer per jaar. Dit staat allemaal los van de uitkomsten van een strafzaak. Het
gaat dus voorwaar om een massief maatschappelijk probleem. (…)

(…) Waarom zou je met zo'n lage pakkans nog € 1000 besteden aan een psychiater?
Waarom zou je allerlei ingewikkelde juridische procedures volgen bij recidivisten? Waarom
alleen maar een cursus bij recidive? Al filosoferend kwamen wij tot de conclusie dat het
rijbewijs van recidivisten eigenlijk gewoon altijd van rechtswege ongeldig zou moeten
worden verklaard na een tweede onherroepelijk afgedane strafzaak. Die mensen moeten
gewoon van de weg af, ongeacht de hoogte van de straf. Mazzel in een strafzaak – de
rechter kan soms terecht rekening houden met persoonlijke omstandigheden en een lagere
straf opleggen – mag er niet toe leiden dat het onveilig blijft op de weg. Als zij het rijbewijs
op termijn terug willen, moeten zij zelf de kosten van de psychiater maar betalen. Dat
scheelt de staat miljoenen per jaar. Bovendien werken er tientallen ambtenaren aan, waarop
ook miljoenen kan worden bespaard als dit wetsvoorstel nog wat beter wordt. Er moet een
strengere, helderdere, effectievere werkwijze worden gehanteerd dan nu. (…)

(…)

Straf moet gewoon maatwerk blijven volgens de huidige praktijk. (…) Weg dus met zo'n
AMvB-constructie. Wij moeten wel scherp de link leggen tussen de recidiveconstatering en
het van rechtswege vervallen verklaren van het rijbewijs, maar op een veel eenvoudiger,
duidelijker en effectievere manier. Het moet zoals waarover toentertijd consensus was,
namelijk het altijd van rechtswege ongeldig verklaren van het rijbewijs. Simpel.

(…)

Minister Hirsch Ballin:

(…)

De suggestie van de heer Wolfsen schoeit het wetsvoorstel op een andere leest. Misschien
is dat zijn bedoeling. (…) Desalniettemin is het gevolg van zijn benadering dat er zonder
hardheidsclausule een soort uit de wet voortvloeiende straf is. Hij zegt dat het geen straf is,
maar het is wel verbonden aan een strafrechtelijke veroordeling. Hoe hij het ook wendt of
keert, dit heeft wel degelijk met strafrecht te maken. Zonder dat de rechter de straf oplegt of
een OM-afdoening tot een straf leidt, treedt het rechtsgevolg niet in.

(…)

Het voorstel van de heer Wolfsen brengt een aantal complicaties met zich: er is sprake van
een automatisme door de koppeling van het bestuursrechtelijke systeem met het
strafrechtelijke. Dat komt toch neer op een wettelijk strafminimum dat wat de feitelijke
gevolgen betreft overeenkomt met een bijkomende straf.”6

Het op 31 oktober 2006 ingediende amendement bevat, voor zover voor de bespreking van
het middel van belang, de volgende toelichting:

“Dit amendement strekt ertoe dat de geldigheid van het rijbewijs van rechtswege vervalt,
indien de houder, na een eerdere onherroepelijke veroordeling wegens – kort gezegd –
«besturen van een motorrijtuig onder de invloed» binnen vijf jaren nadien opnieuw wordt
veroordeeld wegens zo een misdrijf. (…) Aan de veroordelingen wordt geen nadere eis
gesteld voor wat betreft de strafoplegging.”7

Het verslag van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op 31 oktober 2006 houdt
onder meer het volgende in:

“De heer Weekers (VVD):

(…)
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De VVD-fractie wil alleen dat bij serieuze herhaling van dronken rijden het rijbewijs van
rechtswege ongeldig wordt verklaard. Dat is heel simpel. Meer wil mijn fractie niet. De norm
op grond waarvan recidiverende, dronken automobilisten kunnen worden aangepakt, moet
helder zijn en de procedure simpel. Mijn fractie wil geen ingewikkeld gedoe met AMvB's
waardoor geïnterfereerd wordt in het strafrecht en er in sommige gevallen ook nog
psychiaters bij moeten worden gehaald, deels op kosten van de belastingbetaler, van de
overheid. Minister Peijs zei enkele weken geleden al dat iemand een eenmaal behaald
rijbewijs niet automatisch voor altijd mag houden. Zij beschouwt het rijbewijs als een
vergunning. Fransen noemen het ook niet voor niets permis de conduire, dus permissie,
vergunning om te rijden. Een automobilist kan allerlei verkeersovertredingen maken,
waardoor die zijn vergunning niet waardig is. Voor dat geval moet er een heldere norm zijn
die handhaafbaar is, ook buiten het strafrecht. (…)

(…)

Aangezien alcohol in het verkeer tot een exponentiële stijging van de kans op een ongeval
leidt, vindt mijn fractie dat er een kordate, strenge, simpele edoch heldere norm voor
dronken rijders moet worden geïntroduceerd. Als justitie een automobilist al een keer heeft
gewaarschuwd, moet die zeker van de drank afblijven. Gaat die echter een tweede keer
serieus in de fout met een twee keer zo hoog alcoholpromillage in het bloed dan de
wetgever toestaat, dus meer dan 1 promille, dan is die zijn of haar rijbewijs van rechtswege
kwijt, ongeacht de hoogte van de straf. De heer Wolfsen heeft samen met mij deze heldere
norm in een amendement voorgelegd aan de Kamer, dat vanavond ter stemming voorligt. (…)

Minister Hirsch Ballin:

(…)

Ik heb wat meer problemen met het amendement op stuk nr. 12.

(…) Het komt erop neer dat het rijbewijs van rechtswege ongeldig is als de rijbewijshouder is
veroordeeld voor rijden onder invloed met een alcoholpromillage van minstens 1,0 terwijl er
nog geen vijf jaar verlopen zijn sedert een eerdere veroordeling wegens dit verkeersdelict.
(…)

(…)

Dit betekent dat de vraag zal worden gesteld, en naar ik vrees ook bevestigend zal worden
beantwoord, of dit voorstel niet eigenlijk neerkomt op een minimumstraf. Je kunt daarvan
uiteraard een andere benadering hebben, maar in de gebruikelijke benadering van de
gevolgen van rechterlijke uitspraken is toch zo’n doorkoppeling naar de bestuursrechtelijke
gevolgen iets dat in ieder geval in de beleving van de betrokkene zal worden ervaren als
een automatisme waarbij een bepaald gevolg intreedt. De minimumstraf is een slagje anders
omdat dit een verplichting is, maar voor de burger komt het eigenlijk op hetzelfde neer. Het
zal hem waarschijnlijk betrekkelijk koud laten of een beslissing van de rechter uit de wet
voortvloeit, of dat een rechter verplicht is iets te beslissen. Hierover moeten wij dus even
goed nadenken, vooral omdat wij in het wetsvoorstel met zo veel zorg de mogelijkheid
hebben opgenomen om het rechtgevolg van ongeldigheid van het rijbewijs af te wenden, al
is dit ook in uitzonderlijke gevallen. Dit hebben wij ook gedaan, lettend op de toch nogal
argwanende reacties uit het juridische beroepsveld (…).” 8

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is opnieuw aan de orde
gekomen of de ongeldigheid van het rijbewijs als een straf zou moeten worden aangemerkt.
Zo houdt de memorie van antwoord van de minister van Justitie onder meer het volgende in:

“Het rechtsgevolg van ongeldigheid van het rijbewijs wordt door de recidiveregeling die het
wetsvoorstel beoogt te introduceren, verbonden aan een tweede onherroepelijke
strafrechtelijke afdoening voor de onder die regeling vallende verkeersdelicten. Hoewel dat
rechtsgevolg (…) in sterke mate met de daaraan voorafgegane, tweede strafrechtelijke
afdoening is verbonden, gaat het naar mijn oordeel om de navolgende redenen niet om een
strafrechtelijk, maar om een bestuursrechtelijk rechtsgevolg. Het rijbewijs kan worden
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beschouwd als een vergunning die slechts wordt afgegeven aan een persoon die heeft
aangetoond over een voldoende mate van rijvaardigheid en geschiktheid te beschikken. Op
het moment dat deze persoon herhaaldelijk met drank op achter het stuur zit, kan ervan
worden uitgegaan dat hij niet meer aan de eisen voldoet voor de vergunning. Daardoor
ontvalt de grond aan zijn vergunning om een motorrijtuig te besturen. Hoewel het
bestuursrechtelijke rechtsgevolg van verlies van geldigheid van het rijbewijs door
betrokkene als een straf kan worden ervaren, is van beoogde bestraffing echter geen
sprake, en dus evenmin van een minimumstraf. (…)

(…)

Denkbaar is (…) dat de strafrechter in het kader van de veroordeling die tot het ongeldig
worden van het rijbewijs leidt, bij het opleggen van een vermogenssanctie rekening houdt
met de omstandigheid dat de verdachte straks zijn rijbewijs verliest en kosten moet maken
bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs. Dit kan vooral bij bestuurders met weinig
draagkracht die voor de uitoefening van hun beroep afhankelijk zijn van de auto een optie
zijn.

Voorts kan ik (…) bevestigen dat de rechter bij de oplegging van de ontzegging van de
bevoegdheid motorrijtuigen te besturen bij uitzondering rekening kan houden met de
omstandigheid dat de verdachte bestuurder voor de uitoefening van zijn beroep afhankelijk
is van het gebruik van de auto. Ik wijs er echter met nadruk op, dat indien het gaat om een
veroordeling die voldoet aan de voorwaarden van de recidiveregeling, het rijbewijs op het
moment waarop de veroordeling onherroepelijk wordt, automatisch zijn geldigheid verliest.
Bij dat uit de recidiveregeling voortvloeiende rechtsgevolg wordt dus geen onderscheid
gemaakt tussen bestuurders die voor de uitoefening van hun beroep afhankelijk zijn van de
auto en bestuurders die dat niet zijn. Ik meen dat dit bij de onder de recidiveregeling
vallende ernstige verkeersdelicten uit een oogpunt van verkeersveiligheid gerechtvaardigd
is.” 9

Het verslag van de plenaire behandeling in de Eerste Kamer op 21 oktober 2008 houdt
onder meer het volgende in:

“Minister Hirsch Ballin:

(…)

Als de betrokkene het rijbewijs voor het werk nodig heeft, is er naar mij lijkt des te meer
reden om op je gedrag te letten. Wanneer als gevolg van de recidiveregeling het rijbewijs
ongeldig wordt met het tweede verkeersdelict maken wij dus geen onderscheid – ik zie ook
geen reden om dat te doen – tussen degenen die voor hun plezier of voor hun beroep reden
terwijl zij zich misdroegen. Ik meen dat dit gerechtvaardigd is, ook uit een oogpunt van
verkeersveiligheid. (…)

(…)

Minister Eurlings:

(…)

Mensen moeten goed beseffen dat een eenmaal behaald rijbewijs niet betekent dat men
daarop onder alle omstandigheden levenslang recht heeft. Dit zullen wij altijd proberen uit te
dragen. Het is geen eeuwigdurend verworven recht, een recht dat niet zou kunnen worden
aangetast. Dat klopt niet. Het rijbewijs moet veeleer worden gezien als een soort van
vergunning die kan worden ingetrokken als je als automobilist niet meer aan de
voorwaarden voldoet.

(…)

Het moet voor alle bestuurders helder zijn dat het voor de werking van de recidiveregeling
niet uitmaakt met welke categorie motorrijtuig het alcoholdelict is begaan. De regeling heeft
ook betrekking op de bestuurders van bromfietsen, voeg ik daaraan nadrukkelijk toe. Ook
moet duidelijk worden gecommuniceerd wanneer het gevolg van ongeldigheid van
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rechtswege intreedt, dit mede in het kader van de preventieve werking: weet wat je boven
het hoofd hangt en voorkom het liever. Tevens moet duidelijk zijn dat het gevolg van
ongeldigheid van rechtswege alle categorieën zal betreffen waarvoor het rijbewijs geldig
was.

(…)Ik vind wel dat wij moeten beseffen hoe serieus de overtredingen zijn, hoe serieus het is
als iemand meerdere malen grof over de alcohollimiet heen gaat. Enerzijds kan men erop
wijzen hoe groot de gevolgen zijn als iemand zijn vrachtwagenrijbewijs, dat hij nodig heeft
voor zijn beroep, kwijt is, maar evengoed kan men er anderzijds op wijzen hoe groot de
gevolgen zijn als wordt getolereerd dat iemand die met een zware vrachtauto de weg
opgaat en door wijken heen rijdt, schijnbaar denkt zich zulk gedrag te kunnen permitteren.
Wij hebben het laatste belangrijker gevonden dan het eerste. Juist omdat het een zo
belangrijke overtreding betreft, hebben wij dan ook de ongeldigheidsverklaring alle
categorieën laten betreffen.”10

Uit de hiervoor weergegeven wetsgeschiedenis – en de wisselende standpunten die de
toenmalige minister van justitie Hirsch Ballin heeft ingenomen – kan worden afgeleid dat de
recidiveregeling kenmerken vertoont van zowel een (extra) sanctie die in sterke mate verbonden
is met een strafrechtelijke veroordeling, als een bestuurlijke maatregel die gebaseerd is op de
veronderstelling dat indien iemand meerdere keren strafrechtelijk wordt veroordeeld voor het
rijden onder invloed of daarmee samenhangende delicten, deze niet meer geschikt is op een
veilige manier aan het verkeer deel te nemen. Daarbij vertoont de “extra sanctie” kenmerken van
een minimumstraf, deze volgt automatisch op een tweede veroordeling zonder tussenkomst van
de rechter. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat op grond van de wetsgeschiedenis sprake is van
een hybride sanctie/bestuurlijke maatregel. Daarmee is de vraag nog niet beantwoord of er
sprake is van een criminal charge in de zin van art. 6 EVRM.

7.7.1. Volgens vaste rechtspraak van het EHRM moet de vraag of sprake is van een "criminal charge"
in de zin van art. 6 EVRM worden beantwoord aan de hand van drie door het EHRM geformuleerde
toetsingscriteria, ook wel de Engel-criteria genoemd.11 Deze criteria worden door het EHRM ook
toegepast bij de beoordeling of sprake is van een strafrechtelijke procedure in de zin van art. 4 lid 1
van het Zevende Protocol bij het EVRM.12

7.7.2. Het EHRM heeft het toetsingskader in de zaak Zolotukhin tegen Rusland als volgt samengevat:

“The Court's established case-law sets out three criteria, commonly known as the 'Engel criteria' (...),
to be considered in determining whether or not there was a 'criminal charge'. The first criterion is the
legal classification of the offence under national law, the second is the very nature of the offence and
the third is the degree of severity of the penalty that the person concerned risks incurring. The second
and third criteria are alternative and not necessarily cumulative. This, however, does not exclude a
cumulative approach where separate analysis of each criterion does not make it possible to reach a
clear conclusion as to the existence of a criminal charge (...)."13

7.7.3. Bij de beoordeling van de recidiveregeling in het licht van deze criteria is een aantal uitspraken
van het EHRM relevant. Dat betreft allereerst de uitspraak van het EHRM inzake Malige tegen Frankrijk,
waarin ook sprake is van het automatisch volgen van sancties (op basis van een puntensysteem voor
intrekking van een rijbewijs) nádat de strafrechtelijke procedure is afgesloten. Het EHRM overwoog
het volgende:

“31. In the first place, the Court must determine whether the sanction of deducting points from driving
licences is a punishment, and accordingly whether it is “criminal” within the meaning of Article 6 § 1.

(…)

36. In the present case, it was not contested that the offence which led to the deduction of points,
namely exceeding the speed limit, was criminal in nature.

Criminal charge ex art. 6 EVRM
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37. With regard to the classification in French law of the deduction of points, the Court notes (…) that
an examination of the relevant legislation and the case-law of the Court of Cassation and the Conseil
d’Etat (…) clearly shows that the measure in question, considered in isolation, is regarded as an
administrative sanction not connected with the criminal law. (…)

38. With regard to the nature of the sanction, the Court notes that points are deducted in the context
of, and after the outcome of, a criminal prosecution. The criminal court first assesses and classifies the
facts constituting the offence which may give rise to the docking of points, before imposing whatever
principal or secondary criminal penalty it deems appropriate. Then, on the basis of the conviction
pronounced by the criminal court, the Minister of the Interior deducts the number of points
corresponding to the type of offence concerned, in accordance with the scale laid down by Parliament,
in Article R. 256 of the Road Traffic Code (…).

The sanction of deducting points is therefore an automatic consequence of the conviction pronounced
by the criminal court.

39. With regard to the severity of the measure, the Court notes that the deduction of points may in
time entail invalidation of the licence. It is indisputable that the right to drive a motor vehicle is very
useful in everyday life and for carrying on an occupation. The Court, like the Commission, accordingly
infers that, although the deduction of points has a preventive character, it also has a punitive and
deterrent character and is accordingly similar to a secondary penalty. The fact that Parliament intended
to dissociate the sanction of deducting points from the other penalties imposed by the criminal courts
cannot change the nature of the measure.

40. The Court, like the Commission, accordingly concludes that Article 6 § 1 is applicable.”14

7.7.4. In de zaak Nillsson tegen Zweden werd naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling
ter zake van onder meer rijden onder invloed het rijbewijs van Nilsson in een bestuursrechtelijke
procedure voor een periode van 18 maanden ingetrokken. Het EHRM overwoog – voor zover hier van
belang – het volgende:

“In this case the Mora District Court, by a judgment of 24 June 1999, convicted the applicant of
aggravated drunken driving and unlawful driving on 21 November 1998 and imposed a suspended
sentence of 50 hours’ community service. On 5 August 1999, after that judgment had acquired legal
force, the County Administrative Board withdrew his driving licence for 18 months, a decision which
was upheld by the Swedish administrative courts at three levels. (…)

The first issue to be determined is whether the proceedings relating to the withdrawal of the
applicant’s driving licence could be considered as “criminal” for the purposes of Article 4 of Protocol No.
7. This notion must be interpreted in the light of the general principles concerning the corresponding
words “criminal charge” and “penalty” respectively in Articles 6 and 7 of the Convention (…). Hence,
the Court will have regard to such factors as the legal classification of the offence under national law;
the nature of the offence; the purpose, nature and degree of severity of the measure; its national
legal characterisation; whether the measure was imposed following conviction for a criminal offence,
and the procedures involved in the making and implementation of the measure (…).

In that connection the Court observes that, although the relevant offences of aggravated drunken
driving and unlawful driving had occurred on 21 November 1998, it was not until 5 August 1999 that
the County Administrative Board withdrew the applicant’s driving licence. Therefore, prevention and
deterrence for the protection of the safety of road users could not have been the only purposes of the
measure; retribution must also have been a major consideration. The measure was taken under
Chapter 5 of the Driving Licence Act on the specific grounds of his conviction on 24 June 1999 by the
District Court for aggravated drunken driving and unlawful driving, a criminal offence under sections
3(1) and 4A of the Traffic Offences Act. His conviction provided a sufficient ground for withdrawal of his
licence. Such a measure was not generally an automatic consequence of a criminal conviction; other
factors could be taken into account in a decision on withdrawal and its duration. However, the
withdrawal at issue here was a direct and foreseeable consequence of the applicant’s conviction for
the same offences of aggravated drunken driving and unlawful driving on 21 November 1998, as
reflected both in the Board’s notification of 5 May 1999 and its decision of 5 August 1999 (…).

In the light of the above, the Court agrees with the conclusion reached by the Swedish Supreme
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Administrative Court that, although under Swedish law the withdrawal of a driving licence had
traditionally been regarded as an administrative measure designed to protect road safety, withdrawal
on the ground of a criminal conviction, as in this case, constituted a “criminal” matter for the purpose
of Article 4 of Protocol No. 7. (…)

What is more, in the view of the Court, the severity of the measure – suspension of the applicant’s
driving licence for 18 months – was in itself so significant, regardless of the context of his criminal
conviction, that it could ordinarily be viewed as a criminal sanction (…).”15

7.7.5. In de zaak Maszni tegen Roemenië was het rijbewijs van de betrokkene ongeldig verklaard naar
aanleiding van een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling voor een verkeersovertreding. Met
betrekking tot de toepasselijkheid van art. 4 Zevende Protocol bij het EVRM overwoog het EHRM onder
verwijzing naar de uitspraken inzake Malige tegen Frankrijk en Nilsson tegen Zweden dat de
ongeldigverklaring van het rijbewijs, hoewel deze door het nationale recht als een bestuursrechtelijke
maatregel werd gekwalificeerd, punitief en afschrikwekkend van aard was en dus gelijk staat aan een
strafrechtelijke sanctie.16

7.7.6. In de zaak Mihai Toma tegen Roemenië was de vraag aan de orde of de automatische
ongeldigverklaring van het rijbewijs naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling voor rijden
onder invloed een straf in de zin van art. 7 EVRM betrof. Het EHRM overwoog het volgende:

“The Court has established in the case Maszni v. Romania (…) that although the annulment of a driving
licence is regarded by the national law as an administrative measure, it constitutes rather a criminal
matter for the purpose of Article 6 of the Convention, in so far as its severity gives it a punitive and
dissuasive character pertaining to criminal sanctions (see also Welch, cited above, § 28; and Nilsson v.
Sweden (dec.), no. 73661/01, 13 December 2005).

The measure at issue in the present case should thus be seen as a criminal penalty for the purpose of
Article 7.”17

7.7.7. Ten slotte was in de zaak Boman tegen Finland de betrokkene in een onherroepelijke
strafrechtelijke procedure onder meer een rijverbod opgelegd. Vervolgens werd hem in een
bestuurlijke procedure door de politie een rijverbod voor de duur van twee maanden opgelegd omwille
van de verkeersveiligheid. Onder verwijzing naar de uitspraak inzake Nilsson tegen Zweden oordeelde
het EHRM dat de oplegging van het tweede rijverbod als een strafrechtelijke procedure in de zin van
art. 4 lid 1 Zevende protocol bij het EVRM moest worden aangemerkt.18

7.7.8. Wordt de recidiveregeling bezien in het licht van deze Straatsburgse jurisprudentie, dan moet
allereerst worden geconstateerd dat het ongeldig worden van het rijbewijs een automatisch en
voorzienbaar gevolg is van een strafrechtelijke veroordeling naar aanleiding van een gedraging die
naar nationaal recht als een misdrijf is aangemerkt.

7.7.9. Verder heeft de maatregel in het licht van deze uitspraken naar mijn mening onmiskenbaar een
bestraffend karakter.19 Daarbij neem ik mede in aanmerking dat het rijbewijs van de betrokkene als
gevolg van de tijd die is gemoeid met strafrechtelijke procedures veelal lange tijd na het begaan van
het strafbare feit ongeldig zal worden.20 Bovendien is de duur van de periode dat de betrokkene door
het ongeldig worden van zijn rijbewijs niet mag rijden ongewis. Die hangt immers af van de tijd die het
de betrokkene kost om zijn geschiktheid en rijvaardigheid21 weer aan te tonen, maar is gezien de
kosten van het opnieuw aantonen van de geschiktheid en rijvaardigheid ook afhankelijk van de
draagkracht van de betrokkene.

7.7.10. In dit kader verdient ten slotte opmerking dat samenloop mogelijk is tussen de recidiveregeling
en de bestuursrechtelijke procedure op grond van de art. 130 tot en met 134 WVW 1994.22 De in art.
123b lid 1 WVW 1994 genoemde strafbare feiten zullen op grond van de Regeling maatregelen
rijvaardigheid en geschiktheid 2011 namelijk veelal aanleiding vormen voor de oplegging van de
(lichte) educatieve maatregel of een onderzoek naar de geschiktheid. Deze samenloop kan er in het
uiterste geval toe leiden dat naar aanleiding van een strafbaar feit de betrokkene van het CBR – op
eigen kosten – een onderzoek naar de geschiktheid moet ondergaan met als resultaat dat de
betrokkene geschikt wordt geoordeeld en dat vervolgens na een veroordeling voor die gedraging zijn
rijbewijs op grond van art. 123b WVW 1994 alsnog ongeldig wordt omdat – zo blijkt uit de
aangehaalde wetsgeschiedenis – de veroordeling zou doen vermoeden dat hij niet meer aan de
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geschiktheidseisen voldoet.

7.7.11. Alles overziend moet naar mijn mening worden geconcludeerd dat het ongeldig worden van
het rijbewijs op grond van art. 123b WVW 1994, hoewel naar nationaal recht als een
bestuursrechtelijke maatregel aangemerkt, onder het strafrechtelijke toepassingsbereik van art. 6
EVRM valt.

7.7.12. De vervolgvraag is, en die wordt in het middel aan de orde gesteld, of de procedure die tot de
automatische ongeldigverklaring leidt, voldoet aan de waarborgen van art. 6 EVRM. Daarbij doet zich
de complicatie voor dat het ongeldig worden van het rijbewijs een automatisch rechtsgevolg van de
veroordeling is. Een afzonderlijk besluit is voor het ongeldig worden van het rijbewijs is niet nodig of
vereist, zoals ook blijkt uit de in het rapport Evaluatie Recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten
weergegeven uitvoeringspraktijk:

“147 Het proces start bij de constatering van het strafbare feit door de politie. Die maakt hiervan
proces-verbaal op en stuurt dit door naar het OM. (…)

(…)

148 Het OM beoordeelt de zaak om te bepalen of deze moet worden afgedaan met behulp van een
strafbeschikking of aan de rechter moet worden voorgeleid, danwel dient te worden geseponeerd of
voor aanvulling aan de politie moet worden teruggestuurd. Bij de beoordeling wordt ook geregistreerd
of, als het vonnis onherroepelijk wordt, sprake is van een ‘puntwaardig delict’. Dat wordt dan in GPS,
het registratiesysteem van het OM, geregistreerd. Als sprake is van een tweede overtreding na het
onherroepelijk worden van het vonnis, wordt een zaak die mogelijk tot een tweede punt kan leiden in
principe altijd aan de rechter voorgelegd.

(…)

150 Als de verdachte ook voor het tweede feit wordt veroordeeld en het vonnis onherroepelijk wordt,
wordt dit door het OM geregistreerd. Het OM controleert of is voldaan aan de voorwaarden voor zowel
het eerste als tweede punt (…). Als dat het geval is, wordt de toepasselijkheid van de recidiveregeling
door de rijbewijsadministratie van het OM geregistreerd in het rijbewijzenregister van de RDW.

151 Daarnaast stuurt het OM een brief uit naar de betrokkene die in persoon moet worden betekend.
In de brief (…) staat onder andere vermeld dat de recidiveregeling van toepassing is en wat de
gevolgen zijn als de betreffende persoon toch gaat rijden. Daarnaast wordt aangegeven dat het
rijbewijs moet worden opgestuurd naar de RDW en hoe het rijbewijs eventueel weer kan worden
verkregen. Ook als tevens een OBM is opgelegd, wordt de brief gestuurd op het moment dat het
CVOM heeft geconstateerd dat het tweede punt terecht is toegekend.

152 De RDW verwerkt de gegevens in het systeem. De RDW registreert ook of het rijbewijs is
ingeleverd door de betrokkene. De informatie wordt uitgewisseld met het CBR. Zo wordt voorkomen
dat iemand die onder de recidiveregeling valt zomaar een nieuw rijbewijs kan aanvragen.”23

7.7.13. Het vorenstaande doet niet af aan de toepasselijkheid van het strafrechtelijke kader van art. 6
EVRM op de procedure die leidt tot het ongeldig worden van het rijbewijs, maar betekent mijns inziens
wel dat de vraag of de oplegging van deze maatregel in overeenstemming is met art. 6 EVRM moet
worden bezien in het licht van de gehele procedure, met andere woorden inclusief de behandeling
door de strafrechter van de zaak die aanleiding geeft voor de toepassing van art. 123b WVW 1994.

7.7.14. Met betrekking tot de vraag hoe de in art. 123b WVW 1994 neergelegde recidiveregeling zich
verhoudt met het uit art. 6 EVRM voortvloeiende recht op toegang tot een rechter moet allereerst
worden vastgesteld dat tegen het ongeldig worden van het rijbewijs geen bestuursrechtelijk
rechtsmiddel open staat. Het rijbewijs wordt immers op grond van art. 123b WVW 1994 van
rechtswege ongeldig en het is dus geen bestuursbesluit waartegen men in beroep kan gaan.24

7.7.15. Daaruit kan mijns inziens echter nog niet worden geconcludeerd dat de recidiveregeling in

Waarborgen van art. 6 EVRM
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strijd is met art. 6 EVRM. In dat kader lijken mij twee uitspraken van het EHRM relevant.25 Allereerst de
reeds genoemde uitspraak inzake Malige tegen Frankrijk. Daarin overwoog het EHRM onder meer het
volgende:

“45. The Court reiterates that, where a penalty is criminal in nature there must be the possibility of
review by a court which satisfies the requirements of Article 6 § 1, even though it is not inconsistent
with the Convention for the prosecution and punishment of minor offences to be primarily a matter for
the administrative authorities (…).

46. It notes that points are deducted when it has been established that one of the offences listed in
Article L. 11-1 of the Road Traffic Code (…) has been committed, by means of either a final conviction or
payment of a fixed fine by the offender, which implies admission of the offence and tacit acceptance of
the deduction of points.

47. At the time when the details of an offence are recorded, the driver is informed by the
administrative authority that he is liable to lose points on account of the offence he has committed and
that there is an automatic system for the deduction and restoration of points (…). He is thus given the
opportunity to contest the constituent elements of the offence which might be used as the basis for a
deduction of points.

48. The Court observes that the applicant did not pay the fixed fine and that the partial loss of points
thus depended on the criminal courts finding him guilty. As the Commission pointed out, in the
Versailles Police Court and the Versailles Court of Appeal, criminal courts which satisfy the
requirements of Article 6 § 1, the applicant was able to deny that he had committed the criminal
offence of exceeding the speed limit and to submit all the factual and legal arguments which he
considered helpful to his case, knowing that his conviction would in addition entail the docking of a
number of points.

49. As to the proportionality of the sanction, the Court notes, like the Commission, that the legislation
itself makes provision to a certain extent for the number of points deducted to vary in accordance with
the seriousness of the offence committed by the accused.

In the present case the offence committed entailed the deduction of four of the licence’s twelve points,
so the measure cannot be described as disproportionate to the conduct it is intended to punish.
Firstly, it does not lead immediately to disqualification. Secondly, the applicant can win back points,
either by driving for three years without committing any further offence in respect of which a deduction
of points is prescribed or by attending a special training course (…); he therefore preserves a certain
latitude of action.

50. Like the Commission, the Court accordingly considers that a review sufficient to satisfy the
requirements of Article 6 § 1 of the Convention was incorporated in the criminal decision convicting Mr
Malige, and that it is not necessary to have a separate, additional review by a court having full
jurisdiction concerning the deduction of points. Moreover, it is open to the applicant to seek judicial
review in the administrative courts, in order to ascertain whether the administrative authority acted
after following a lawful procedure.

51. The Court concludes, like the Commission, that domestic law afforded the applicant a review by the
courts of the measure in issue which was sufficient for the purposes of Article 6 § 1.”26

7.7.16. De tweede uitspraak betreft de zaak Göktan tegen Frankrijk. In die zaak was de betrokkene
naast een veroordeling tot vijf jaar gevangenisstraf wegens drugssmokkel ter zake van een
douanedelict (het importeren van illegale goederen) de verplichting opgelegd om 1.070.000 Franse
francs te betalen uit hoofde van confiscatie alsmede een douaneboete van 400.000 Franse francs
opgelegd. Daarbij had de rechtbank lijfsdwang bevolen voor het geval deze bedragen door de
betrokkene niet betaald werden. De duur van de lijfsdwang werd door de wet bepaald. Het EHRM
overwoog – voor zover hier van belang – het volgende:

“The Court notes that the applicant has alleged that the rules governing a fair trial were infringed in
that the sentence was automatic, the rights of the defence were violated and no reasons were given.
(…) The length of the imprisonment in default is, it is true, set by statute, by reference to the amount
of the customs fine (see Article 706-31 of the Code of Criminal Procedure). However, the case-law of
the Convention institutions on Articles 6 or 7 contains no authority in which a legislature has been
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censured for laying down a fixed sentence or the courts required to “adapt” such a sentence to the
circumstances of the case, independently of the amount of the customs fine imposed. That is
particularly true where the measure concerns both civil reparation and a criminal penalty.”27

7.7.17. Beide uitspraken zijn aangehaald in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Vierde
tranche Algemene wet bestuursrecht:

“Het derde lid ziet op de situatie waarin de wet voor iedere overtreding exact voorschrijft hoe hoog de
bestuurlijke boete moet zijn (…). In dat geval heeft de wetgever zelf de afweging gemaakt, welke
boete voor een bepaalde overtreding als evenredig moet worden beschouwd. Bestuur en rechter
hebben dan in beginsel geen vrijheid meer om een andere boete op te leggen. Anders dan wel wordt
gesteld (…), is dit geenszins in strijd met artikel 6 EVRM. De jurisprudentie van het EHRM inzake de
toetsingsbevoegdheid van de rechter heeft betrekking op de verhouding tussen de rechter enerzijds
en het bestuur of de vervolgende instantie anderzijds, niet op de verhouding tussen rechter en
wetgever. De rechter moet een bestraffende sanctie volledig aan het recht kunnen toetsen, maar is
daarbij natuurlijk zelf ook gebonden aan het recht, met inbegrip van eventuele wettelijke bepalingen
over de hoogte van de op te leggen sanctie. Het EHRM heeft dan ook nimmer bezwaar gemaakt tegen
de verplichte minimumstraffen voor bepaalde delicten, die in het strafrecht van sommige lidstaten van
de Raad van Europa voorkomen.

In theorie is wel denkbaar, dat de rechter tot het oordeel moet komen dat de door de wetgever
voorgeschreven sanctie als regel zo onevenredig is, dat de wet wegens strijd met het EVRM of het
communautaire evenredigheidsbeginsel buiten toepassing moet worden gelaten. Dat is echter iets
anders dan dat de rechter in het geheel niet aan de keuze van de wetgever zou zijn gebonden. Dat is
hij wel, mits kan worden gezegd dat in de wettelijke regeling zelf rekening is gehouden met het
evenredigheidsbeginsel (vgl. EHRM 23 september 1998, NJCM-bull. 2000, blz. 873 e.v. (Malige v.
Frankrijk)).

Wij kunnen ons dan ook niet vinden in de opvatting van de Raad van State dat een indringende
rechterlijke toetsing op evenredigheid van de hoogte van de bestuurlijke boete ook dient plaats te
vinden bij wettelijk vastgestelde boeten. Een en ander zou er immers op neer komen dat de rechter
geen rekening hoeft te houden met een wettelijk tariefstelsel. Uit de Straatsburgse jurisprudentie
volgt als gezegd niet dat een dergelijk wettelijk gefixeerd boetestelsel in strijd is met artikel 6 EVRM.
Vereist is wel dat de wetgever bij de totstandkoming van de regeling de evenredigheid in acht heeft
genomen. Naast de genoemde zaak Malige wijst ook de recentere zaak Göktan/Frankrijk (EHRM 2 juli
2002, EHRC 2002, nr. 72) in deze richting. In deze zaak overweegt het Hof met zoveel woorden dat
het EVRM wettelijk gefixeerde sancties niet verbiedt en de rechter evenmin dwingt tot het aanpassen
van deze sancties naar de omstandigheden van het geval.”28

7.7.18. In onder meer haar uitspraak van 23 oktober 2013 omtrent het alcoholslotprogramma heeft de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State overwogen dat uit de uitspraken inzake Malige
en Göktan volgt dat art. 6 EVRM een systeem van wettelijk vastgestelde bestraffende sancties niet
uitsluit en dat het bestuur en de rechter in beginsel van de door de wetgever gemaakte vaststelling
dienen uit te gaan, mits de wettelijke bepalingen met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel
tot stand zijn gekomen.29

7.7.19. Hoewel het vorenstaande beperkte aanknopingspunten biedt voor het antwoord op de vraag
hoe een uit de wet voortvloeiende sanctie zich in een strafrechtelijke context verhoudt tot het in art. 6
EVRM neergelegde recht op toegang tot een rechter, kan hieruit naar mijn mening in ieder geval niet
de conclusie worden getrokken dat degene wiens rijbewijs op grond van art. 123b WVW 1994
ongeldig wordt, onvoldoende toegang tot de rechter zou hebben.

7.7.20. In dat kader neem ik allereerst in aanmerking dat in lijn met de uitspraak inzake Malige de
verdediging, wetende dat een veroordeling zal resulteren in het ongeldig worden van het rijbewijs

Strijd met toegang tot de rechter?
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7.8.1.

7.8.2.

7.8.

van de verdachte, in het kader van de behandeling van de onderhavige strafzaak het recht heeft het
woord tot verdediging te voeren en daarbij alles aan te voeren wat haar in het belang van de
verdediging dienstig lijkt en aldus de grondslag van de oplegging van de sanctie aan te vechten. Van
die mogelijkheid heeft de verdediging blijkens de processen-verbaal van de terechtzittingen in eerste
aanleg en in hoger beroep ook gebruik gemaakt.

7.7.21. Verder kan, hoewel thans vraagtekens worden geplaatst bij de effectiviteit van de
recidiveregeling en de regering deze regeling zou willen laten vervallen30, naar mijn mening niet
worden ontkend dat de wetgever bij de totstandkoming van art. 123b WVW 1994 oog heeft gehad
voor het evenredigheidsbeginsel. Uit de aangehaalde wetsgeschiedenis blijkt immers dat de noodzaak
voor en het nut van de regeling aan de orde zijn gekomen en dat uit het oogpunt van de
verkeersveiligheid er bewust voor is gekozen om alle rijbewijscategorieën ongeldig te laten worden en
er geen rekening mee te houden of de betrokkene voor de uitoefening van zijn of haar beroep
afhankelijk is van het rijbewijs. Bovendien heeft de strafrechter, zoals in de wetsgeschiedenis ook aan
de orde is gekomen, de mogelijkheid om bij de strafoplegging rekening te houden met de toepassing
van de recidiveregeling. Het hof heeft dat in deze zaak ook gedaan.31

7.7.22. Ten slotte staat voor degene wiens rijbewijs van rechtswege ongeldig wordt op grond van art.
123b WVW 1994 de mogelijkheid open om zich tot de burgerlijke rechter te wenden indien hij meent
dat de Staat onrechtmatig handelt.32

7.7.23. Gelet op het vorenstaande kom ik tot de slotsom dat de omstandigheid dat de veroordeling
van de verdachte zal leiden tot het ongeldig worden van zijn rijbewijs op grond van art. 123b WVW
1994 niet strijdig is met art. 6 EVRM. De eerste klacht is tevergeefs voorgesteld.

De tweede klacht houdt in dat het oordeel van het hof dat de toepassing van art. 123b WVW
1994 niet moet worden aangemerkt als een criminal charge getuigt van een onjuiste
rechtsopvatting, althans dat dit oordeel onbegrijpelijk is dan wel ontoereikend is gemotiveerd.
De derde klacht houdt in dat het oordeel van het hof dat van dubbele vervolging of dubbele
bestraffing geen sprake is onbegrijpelijk is dan wel ontoereikend is gemotiveerd, aangezien aan
de verdachte reeds de Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (EMA) is opgelegd en hij heeft
meegewerkt aan een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Deze klachten lenen zich voor een
gezamenlijke bespreking.

Anders dan aan de tweede klacht ten grondslag is gelegd, heeft het hof blijkens zijn
hiervoor onder 6 weergegeven overwegingen niet geoordeeld dat de toepassing van art.
123b WVW 1994 niet moet worden aangemerkt als een criminal charge, maar dat het van
rechtswege ongeldig worden van een rijbewijs op grond van art. 123b WVW 1994 geen
maatregel gebaseerd op een criminal charge is. Ik vat de klacht zo op dat deze ziet op dit
oordeel van het hof.

In dat kader stel ik vast dat gelet op hetgeen ik hiervoor onder 7.7.1 tot en met 7.7.13 heb

Evenredigheidsbeginsel

Toegang tot de burgerlijke rechter

Conclusie: geen strijd met art. 6 EVRM

Strijd met het verbod op dubbele bestraffing?
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7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

7.9.1.

7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

opgemerkt, het oordeel van het hof dat het van rechtswege ongeldig worden van een
rijbewijs op grond van art. 123b WVW 1994 geen maatregel gebaseerd op een criminal
charge is mijns inziens blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.

Tot cassatie hoeft dat naar mijn mening echter niet te leiden, aangezien het niet afdoet aan
de juistheid van het oordeel van het hof dat van dubbele vervolging of bestraffing geen
sprake is. Het ongeldig worden van het rijbewijs is immers een automatisch gevolg van de
strafrechtelijke veroordeling, zodat bezwaarlijk kan worden volgehouden dat de verdachte
voor de tweede maal wordt vervolgd of bestraft voor het begaan van het in deze zaak
tenlastegelegde feit. Hij wordt daarmee weliswaar zwaarder bestraft en zal dat ook zo
ervaren, maar van een dubbele bestraffing is mijns inziens geen sprake. Daarbij wijs ik op de
eerder genoemde uitspraken van het EHRM inzake Nilsson, Maszni en Boman. In deze zaken
oordeelde het EHRM namelijk dat een “sufficiently close connection” bestond tussen de
strafrechtelijke procedure en respectievelijk de intrekking van het rijbewijs,
ongeldigverklaring van het rijbewijs dan wel het rijverbod en dat dus sprake was van één
procedure.33 Dat betekent dat de tweede klacht faalt.

De derde klacht faalt alleen al omdat de daaraan ten grondslag liggende opvatting – dat de
oplegging van de EMA respectievelijk het onderzoek naar de rijgeschiktheid zou moeten
worden aangemerkt als een vervolging of bestraffing – geen steun vindt in het recht.34

De tweede en de derde klacht zijn tevergeefs voorgesteld.

Ten slotte bevat het middel de klacht dat (primair) de recidiveregeling in strijd is met art. 7 EVRM,
omdat het bestaan van de regeling onvoldoende kenbaar en voorzienbaar is en (subsidiair) dat de
toepassing van de recidiveregeling in het geval van de verdachte strijd met art. 7 EVRM oplevert,
aangezien het bestaan en de gevolgen van de regeling voor hem niet kenbaar en voorzienbaar
waren en de concrete duur van de ongeldigheid van het rijbewijs (te) ongewis is.

Naar mijn mening kan de primaire klacht noch de subsidiaire klacht gelden als een stellige
en duidelijke klacht over de schending van een bepaalde rechtsregel en/of het verzuim van
een toepasselijk vormvoorschrift door de rechter die de bestreden uitspraak heeft gewezen,
zodat zij geen bespreking behoeven.

Het middel faalt in al zijn onderdelen.

8. Het tweede middel bevat de klacht dat het hof heeft verzuimd in het bijzonder de redenen op te
geven waarom het is afgeweken van een door de verdediging naar voren gebracht uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt. Dit standpunt houdt in dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de
vervolging moet worden verklaard, omdat het openbaar ministerie, wetende dat een veroordeling
automatisch resulteert in de ongeldigheid van het rijbewijs voor onbepaalde tijd, het hof vraagt een
oordeel te geven waartoe het onbevoegd is in het licht van de beginselen van een behoorlijke
procesorde, namelijk het in gang zetten van een dubbele veroordeling c.q. bestraffing.

Het middel gaat er mijns inziens aan voorbij dat het door de raadsvrouw van de verdachte
gevoerde verweer, strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie in de
strafvervolging, een verweer is zoals bedoeld in art. 358 lid 3 Sv. Daarop is het
motiveringsvoorschrift van de eerste volzin van art. 359 lid 2 Sv van toepassing en niet het
motiveringsvoorschrift van de tweede volzin van art. 359 lid 2 Sv, dat handelt over het afwijken
van uitdrukkelijk onderbouwde standpunten.35

Ik ben bereid het middel zo te lezen dat erover geklaagd wordt dat het hof niet heeft
gerespondeerd op het uitdrukkelijk voorgedragen verweer. Het hof heeft in zijn overwegingen,

Strijd met art. 7 EVRM

Bespreking van het tweede middel
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1
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11

12

13

14

zoals hiervoor onder 6 weergegeven, echter uiteengezet dat van dubbele vervolging of dubbele
bestraffing geen sprake is indien na een strafrechtelijke veroordeling artikel 123b WVW 1994 van
toepassing wordt, dat het verweer van de verdachte – inhoudende dat hij voor een tweede keer
wordt vervolgd of bestraft en dat een schending van het ne bis in idem-beginsel inhoudt – strandt
en dat geen sprake is van strijd met een goede procesorde.

Gelet op deze overweging berust de klacht dat het hof niet heeft gerespondeerd op het
uitdrukkelijk voorgedragen verweer mijns inziens op een verkeerde lezing van het bestreden
arrest, zodat het middel feitelijke grondslag mist.

Het middel faalt.

9. Beide middelen falen. Het tweede middel kan naar mijn mening met een aan art. 81 lid 1 RO
ontleende motivering worden afgedaan. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot
vernietiging van de bestreden uitspraak aanleiding behoren te geven.

10. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
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Daartoe dient de betrokkene opnieuw theorie- en praktijkexamen af te leggen. Zie daarover art.
42a tot en met 42e en art. 53 Reglement rijbewijzen.

Vgl. S. Hugen, De (uitbreiding) recidiveregeling ernstige verkeersdelicten, Strafblad 2017/40, par.
4.4, en M. Goedvolk, M. Doumen & A. Walberg, Evaluatie Recidiveregeling voor ernstige
verkeersdelicten, Barneveld: Significant 2015, p. 58-60. Zie ook het rapport van de Nationale
Ombudsman van 13 november 2014, nr. 2014/167, over een geval waarin de betrokkene door het CBR
het alcoholslotprogramma was opgelegd en vervolgens zijn rijbewijs op grond van de recidiveregeling
van rechtswege ongeldig werd.

M. Goedvolk, M. Doumen & A. Walberg, Evaluatie Recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten,
Barneveld: Significant 2015, p. 44-45.

Aldus de minister. Zie Handelingen I 2008/09, 4, p. 180.

Twee uitspraken over wettelijk gefixeerde belastingboetes laat ik buiten beschouwing, omdat deze
uitspraken mijns inziens vooral zien op (de omvang van) de rechterlijke toetsing van
bestuursrechtelijke sanctiebesluiten. Het betreft ECRM 29 juni 1998, 36118/97 (Taddei/Frankrijk), p.
112, en EHRM 7 juni 2012, 4837/06 (Segame SA/Frankrijk), AB 2012/334, par. 54-60.

EHRM 23 september 1998, 68/1997/852/1059 (Malige/Frankrijk), NJCM-Bulletin 2000, p. 873-879,
m.nt. Kuijer en Lenos.

EHRM 2 juli 2002, 33402/96 (Göktan/Frankrijk), par. 58.

Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 142-143.

ABRvS 23 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1643, AB 2014/399, m.nt. Stijnen, par. 4. Zie ook F.M.J.
den Houdijker, Het alcoholslotprogramma, de rechter en artikel 6 EVRM: Over de opkomst en
ondergang van een bestuursrechtelijke (straf)maatregel, NTM 2016, afl. 2, p. 139-143.

Kamerstukken II 2017/18, 29 398, nr. 588, p. 4-5.

Op pagina 6 van het bestreden arrest overweegt het hof: “Het hof zal bij de strafoplegging ten
gunste van de verdachte rekening houden met het feit dat de verdachte als gevolg van de
onderhavige zaak opnieuw zijn rijbewijs zal moeten halen, alsmede met het feit dat de verdachte de
EMA cursus heeft moeten volgen.”

Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 7 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14410, en Rb. Den Haag 20
december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15013.

EHRM 13 december 2005, 73661/01 (Nilsson/Zweden), EHRM 21 december 2006, 59892/00
(Maszni/Roemenië), par. 69, en EHRM 17 februari 2015, 41604/11 (Boman/Finland), par 33. Zie ook de
conclusie van mijn ambtsgenoot Bleichrodt van 10 juli 2018, ECLI:NL:PHR:2018:772, rov. 15.

Zie met betrekking tot de oplegging van de EMA HR 16 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:23, en EHRM
7 november 2000, 45282/99 (Blokker/Nederland), en met betrekking tot het onderzoek naar de
geschiktheid HR 26 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1014.

Vgl. HR 8 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO7918, en HR 29 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB8977,
NJ 2009/130, m.nt. Buruma, rov. 6.3.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 18-12-2018

Datum publicatie 19-12-2018

Zaaknummer 17/01824

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:1401 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging zware mishandeling door tijdens politieachtervolging, rijdend met zeer hoge
snelheid, meermalen onverwachts te remmen terwijl politievoertuig kort achter
verdachte reed en meermalen politievoertuig af te snijden, art. 302.1 Sr. Toewijzing
vordering tul in h.b. wegens overtreding algemene voorwaarde, terwijl niet blijkt
dat veroordeelde in e.a. is opgeroepen onder betekening van vordering tul ex art.
14h.3 Sr. Is vordering tul in h.b. aan de orde, nu Rb niet aan (inhoudelijke)
behandeling vordering is toegekomen? Art. 361a Sv vermeldt beslissingen waartoe
rechter kan komen m.b.t. daar genoemde vorderingen van OM. Daarnaast voorziet
wet in nietigverklaring van (betekening) oproeping voor behandeling van vordering
als onderhavige. Ex art. 14h.3 Sr behoort OM veroordeelde immers op te roepen
tot bijwoning van onderzoek van zaak, onder betekening van vordering tul of van
conclusie aan veroordeelde, welke betekening moet geschieden met inachtneming
van art. 586 e.v. Sv. Niet-nakoming van die bepalingen kan ex art. 590 Sv leiden
tot nietigheid van betekening van vordering (vgl. ECLI:NL:HR:1996:ZD0123).
Zo’n nietigverklaring moet worden aangemerkt als beslissing i.d.z.v. art. 14j.1 Sr.
Daarom was ook onderhavige vordering aan de orde bij behandeling van zaak in
h.b. Dat Rb a.g.v. nietigheid van oproeping niet aan inhoudelijke behandeling van
vordering is toegekomen - wat ook het geval zou zijn geweest bij in art. 361a Sv
genoemde beslissingen tot onbevoegdheid van Rb of niet-ontvankelijkheid van OvJ
- maakt dit niet anders. Dat geldt ook voor omstandigheid dat AG bij behandeling
van zaak ttz. van Hof geen tul van eerdere straf heeft gevorderd. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
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3.2.1.

3.2.2.

3.1.

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 1 maart 2017,
nummer 23/001545-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1985.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J. Boksem, advocaat te Leeuwarden,
bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal P.C. Vegter heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

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 klaagt dat het Hof ten onrechte de vordering tot tenuitvoerlegging van een
voorwaardelijk opgelegde straf heeft toegewezen, aangezien die vordering in hoger beroep niet
aan de orde was doordat de rechter in eerste aanleg niet aan een (inhoudelijke) behandeling van
de vordering was toegekomen.

Het betreft een vordering van het Openbaar Ministerie tot tenuitvoerlegging van een eerder
voorwaardelijk opgelegde straf wegens overtreding van de in art. 14c, eerste lid onder a, Sr
genoemde algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd
niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. De procesgang is, voor zover voor de beoordeling
van het middel van belang, weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 14
tot en met 16.

Het Hof heeft de tenuitvoerlegging van de eerder voorwaardelijk opgelegde straf gelast en
daartoe het volgende overwogen:

"De kantonrechter in de rechtbank Amsterdam heeft de verdachte bij vonnis van 30 juli 2012
in de zaak met parketnummer 96-045590-12 ter zake van overtreding van artikel 30, vierde
lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen veroordeeld tot onder meer een
voorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het eerste en het tweede middel

3 Beoordeling van het derde middel
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3.3.

van 4 maanden, met een proeftijd van 2 jaren. Dit vonnis is op 24 november 2012
onherroepelijk geworden. De proeftijd is ingegaan op 24 november 2012 en geëindigd op 24
november 2014.

De rechtbank Amsterdam heeft bij het vonnis waarvan beroep de oproeping voor de
behandeling van de vordering tot tenuitvoerlegging nietig verklaard, nu niet was gebleken
dat die oproeping was betekend.

Het hof is van oordeel dat de vordering tot tenuitvoerlegging in hoger beroep opnieuw aan
de orde is.

Het hof heeft geconstateerd dat de veroordeelde in hoger beroep deugdelijk is opgeroepen
teneinde te worden gehoord op de vordering.

Uit de processen-verbaal van de terechtzittingen in eerste aanleg blijkt voorts dat het
openbaar ministerie op 9 oktober 2015, in aanwezigheid van de verdachte en de raadsman,
de vordering tot tenuitvoerlegging uitdrukkelijk aan de orde heeft gesteld en dat op de
nadere terechtzitting van 31 maart 2016 de gemachtigde raadsman desgevraagd heeft
meegedeeld dat hij en zijn cliënt deze vordering op de eerdere terechtzitting hadden
ontvangen.

Het hof is onder die omstandigheden van oordeel dat de veroordeelde tijdig op de hoogte is
geraakt van de vordering tot tenuitvoerlegging en dat hij door het ontbreken van een
oproeping in eerste aanleg niet in zijn verdediging is geschaad.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is voorts gebleken dat de veroordeelde zich voor het
einde van de proeftijd aan het thans bewezenverklaarde strafbare feit heeft schuldig
gemaakt. Daarom zal de tenuitvoerlegging van die voorwaardelijk opgelegde straf worden
gelast."

Bij de beoordeling van het middel zijn de volgende wettelijke bepalingen van belang:

- art. 14h, eerste, tweede en derde lid, Sr:

"1. In de gevallen in de artikelen 14f en 14g bedoeld brengt het openbaar ministerie de zaak aan
door de indiening van een met redenen omklede vordering. (...) Is door de veroordeelde een
verzoek tot toepassing van artikel 14f tot de rechter gericht, dan dient het openbaar ministerie ten
spoedigste nadat het verzoekschrift in zijn handen is gesteld een met redenen omklede conclusie
in.

2. Onmiddellijk na de indiening van de vordering of de conclusie bepaalt de rechter, tenzij de
summiere kennisneming van de stukken hem aanleiding geeft om de vordering of het verzoek
buiten behandeling te laten, een dag voor het onderzoek van de zaak. In het geval, bedoeld in
artikel 14g, derde lid, tweede volzin, geschiedt de behandeling van de vordering gelijktijdig met de
behandeling van het feit waarvoor de veroordeelde wordt vervolgd. In de overige gevallen
geschiedt het onderzoek van de zaak binnen dertig dagen nadat de rechter-commissaris op grond
van artikel 14fa de voorlopige tenuitvoerlegging heeft bevolen.

3. Het openbaar ministerie doet de veroordeelde en degene die met reclasseringstoezicht is belast
tot bijwoning van het onderzoek oproepen, onder betekening van de vordering of de conclusie
aan de veroordeelde."

- art. 14j, eerste lid, Sr:

"Rechterlijke beslissingen omtrent vorderingen van het openbaar ministerie of verzoeken van de
veroordeelde zijn met redenen omkleed en worden in het openbaar uitgesproken. Zij zijn, voor
zover zij geen deel uitmaken van uitspraken terzake van andere strafbare feiten, niet aan enig
rechtsmiddel onderworpen."

- art. 361a Sv:

"Heeft de officier van justitie tevens een vordering ingediend tot het gelasten van gehele of
gedeeltelijke tenuitvoerlegging van een met toepassing van artikel 14a van het Wetboek van
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3.4.

3.5.

3.6.

Strafrecht opgelegde straf of een vordering als bedoeld in artikel 15i, tweede lid, van het Wetboek
van Strafrecht, dan beraadslaagt de rechtbank mede over haar bevoegdheid om over de vordering
te oordelen, over de ontvankelijkheid van de officier van justitie en over de gegrondheid van de
vordering. Het vonnis houdt alsdan, tenzij onbevoegdheid van de rechtbank om over de vordering
te oordelen of niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie wordt uitgesproken, ook de
beslissing van de rechtbank over de vordering in."

- art. 590, eerste lid, Sv:

"De rechter kan, indien de uitreiking niet heeft plaats gehad overeenkomstig het bepaalde in
artikel 588, eerste en derde lid, en 589, de betekening nietig verklaren."

Art. 361a Sv vermeldt de beslissingen waartoe de rechter kan komen met betrekking tot de daar
genoemde vorderingen van het openbaar ministerie. Daarnaast voorziet de wet in de
nietigverklaring van de (betekening der) oproeping voor de behandeling van een vordering als de
onderhavige. Ingevolge art. 14h, derde lid, Sr behoort het openbaar ministerie de veroordeelde
immers op te roepen tot bijwoning van het onderzoek van de zaak, onder betekening van de
vordering tot tenuitvoerlegging of van de conclusie aan de veroordeelde, welke betekening moet
geschieden met inachtneming van de

art. 586 e.v. Sv. Niet-nakoming van die bepalingen kan ingevolge art. 590 Sv leiden tot nietigheid
van de betekening van de vordering. (Vgl. HR 5 maart 1996, ECLI:NL:HR:
1996:ZD0123.) Zo een nietigverklaring moet worden aangemerkt als een beslissing in de zin van
art. 14j, eerste lid, Sr.

Anders dan het middel betoogt, was daarom ook de onderhavige vordering aan de orde bij de
behandeling van de zaak in hoger beroep. Dat de Rechtbank als gevolg van de nietigheid van de
oproeping niet aan de inhoudelijke behandeling van de vordering is toegekomen - wat ook het
geval zou zijn geweest bij de in art. 361a Sv genoemde beslissingen tot onbevoegdheid van de
rechtbank of niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie - maakt dit niet anders. Dat geldt ook
voor de omstandigheid dat de Advocaat-Generaal bij de behandeling van de zaak ter terechtzitting
van het Hof geen tenuitvoerlegging van de eerdere straf heeft gevorderd.

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 A.J.A. van
Dorst e M.T. Boerlage, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 18 december 2018.

4 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 06-11-2018

Datum publicatie 19-12-2018

Zaaknummer 17/01824

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:2357 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Poging zware mishandeling door tijdens politieachtervolging, rijdend met zeer hoge
snelheid, meermalen onverwachts te remmen terwijl politievoertuig kort achter
verdachte reed en meermalen politievoertuig af te snijden, art. 302.1 Sr. Toewijzing
vordering tul in h.b. wegens overtreding algemene voorwaarde, terwijl niet blijkt
dat veroordeelde in e.a. is opgeroepen onder betekening van vordering tul ex art.
14h.3 Sr. Is vordering tul in h.b. aan de orde, nu Rb niet aan (inhoudelijke)
behandeling vordering is toegekomen? Art. 361a Sv vermeldt beslissingen waartoe
rechter kan komen m.b.t. daar genoemde vorderingen van OM. Daarnaast voorziet
wet in nietigverklaring van (betekening) oproeping voor behandeling van vordering
als onderhavige. Ex art. 14h.3 Sr behoort OM veroordeelde immers op te roepen
tot bijwoning van onderzoek van zaak, onder betekening van vordering tul of van
conclusie aan veroordeelde, welke betekening moet geschieden met inachtneming
van art. 586 e.v. Sv. Niet-nakoming van die bepalingen kan ex art. 590 Sv leiden
tot nietigheid van betekening van vordering (vgl. ECLI:NL:HR:1996:ZD0123).
Zo’n nietigverklaring moet worden aangemerkt als beslissing i.d.z.v. art. 14j.1 Sr.
Daarom was ook onderhavige vordering aan de orde bij behandeling van zaak in
h.b. Dat Rb a.g.v. nietigheid van oproeping niet aan inhoudelijke behandeling van
vordering is toegekomen - wat ook het geval zou zijn geweest bij in art. 361a Sv
genoemde beslissingen tot onbevoegdheid van Rb of niet-ontvankelijkheid van OvJ
- maakt dit niet anders. Dat geldt ook voor omstandigheid dat AG bij behandeling
van zaak ttz. van Hof geen tul van eerdere straf heeft gevorderd. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 17/01824
Zitting: 6 november 2018
(bij vervroeging)

Mr. P.C. Vegter
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 1 maart 2017 door het hof Amsterdam wegens “poging tot zware
mishandeling” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden waarvan drie
maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren en met aftrek van het voorarrest
alsmede tot een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van
twaalf maanden. Voorts heeft het hof de vordering van de benadeelde partij toegewezen, de
verdachte een schadevergoedingsmaatregel opgelegd en de tenuitvoerlegging gelast van een
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voorwaardelijk opgelegde ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur
van vier maanden.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. J. Boksem, advocaat te Leeuwarden,
heeft drie middelen van cassatie voorgesteld.

3.  Het eerste en het tweede middel klagen naar de kern bezien dat het voorwaardelijk opzet van de
verdachte op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan verbalisant [verbalisant 1] niet uit de
door het hof gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Aan deze klacht is ten grondslag
gelegd dat uit deze bewijsmiddelen niet blijkt dat er een aanmerkelijke kans was op zwaar
lichamelijk letsel bij [verbalisant 1] en evenmin dat de verdachte de kans op zwaar lichamelijk letsel
bij [verbalisant 1] bewust heeft aanvaard.

4.  Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 21 mei 2014 in Nederland, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf aan een
persoon genaamd [verbalisant 1], hoofdagent van politie, opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te
brengen, met dat opzet als bestuurder van een personenauto, merk Volkswagen, type Lupo, rijdende
met een zeer hoge snelheid

- meermalen krachtig en onverwacht heeft geremd, terwijl een politievoertuig waarin die [verbalisant
1] was gezeten vlak achter hem, verdachte, reed, ten gevolge waarvan die [verbalisant 1] met zijn
dienstvoertuig tegen de achterkant van verdachtes voertuig is aangereden, en

- meermalen een in dezelfde richting (en naast hem) rijdend politievoertuig waarin die [verbalisant 1]
was gezeten, heeft getracht af te snijden of van de weg af te drukken, waarbij hij, verdachte,
voornoemd politievoertuig aan de zijkant heeft geraakt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

5. Deze bewezenverklaring berust op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een proces-verbaal van aangifte met nummer PL1100-2014059324-1 van 22 mei 2014, in de
wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 2]
(doorgenummerde pagina’s 38-42). Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk
weergegeven, als verklaring van [verbalisant 1] (hoofdagent van politie, zie: doorgenummerde pagina
49):

Op 21 mei 2014 was ik belast met noodhulpsurveillance in de politieregio Kennemerland. Ik bestuurde
een opvallend dienstvoertuig. Naast mij zat mijn collega [verbalisant 3]. Hij werd gebeld door een
collega die zei dat hij in Vijfhuizen in een voertuig de hem ambtshalve bekende [betrokkene 1] zag
zitten en dat deze in het politiesysteem als gesignaleerd stond. Ik ben toen met [verbalisant 3] naar
de plek gereden die de collega had opgegeven.

Ik zag dat voor mij een blauwe personenauto van het merk Volkswagen Lupo reed. Hiervóór reed een
grijze Opel Corsa. We kregen van de meldkamer het bericht dat [betrokkene 1] [het hof begrijpt hier
en verder: [betrokkene 1]] zich in de Opel Corsa zou bevinden.

[verbalisant 3] stapte uit het dienstvoertuig om [betrokkene 1] staande te houden. Ik hoorde dat
collega [verbalisant 3] richting [betrokkene 1] riep: “Stop politie, staan blijven!”. Ik hoorde [verbalisant
3] schreeuwen dat [betrokkene 1] in de blauwe Lupo was gesprongen.

De Lupo werd bestuurd door een voor mij onbekende persoon, verder te noemen NN1.

Op dat moment heb ik de optische en geluidsignalen van het dienstvoertuig aangezet. Ik deed dit
omdat NN1 er met zeer hoge snelheid vandoor ging. Ik zag dat NN1 vanaf de Zwanenburgerdijk
rechtsaf de Venenweg opreed. Ik zag dat zijn voertuig met zodanig hoge snelheid de bocht nam dat
de rook onder zijn banden vandaan kwam.

Aangekomen bij de Weerenweg sloeg NN1 linksaf richting de A200. Ik zat op dat moment zeer dicht op
de Lupo. Ik zag dat NN1 vanuit de zeer hoge snelheid waarmee hij reed plotseling en hard op zijn rem
ging staan, Ik zag dat de rook hierbij onder zijn banden vandaan kwam. NN1 deed dit zo plotseling en
hard dat ik een aanrijding niet kon voorkomen en met de voorkant van mijn dienstvoertuig tegen de
achterkant van de Lupo aanreed.
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Nadat NN1 hard op de rem had getrapt, gaf hij weer vol gas en reed met zeer hoge snelheid de A200
op. Het voertuig reed op dat moment 160 kilometer per uur op een plek waar 50 kilometer per uur is
toegestaan. De kilometerteller van mijn dienstvoertuig gaf op de A200 al vrij snel de snelheid van 180
kilometer per uur aan. NN1 reed al die tijd voor mij en moet ook tot deze snelheid gekomen zijn. Ik zat
op dat moment kort achter hem. Weer zag ik dat NN1 kort op zijn rem trapte en het voertuig iets vaart
verminderde. Hierdoor kon ik maar net een aanrijding voorkomen. NN1 heeft dit drie tot vier maal toe
gedaan met snelheden van 170 à 180 kilometer per uur.

Op ditzelfde stuk heeft NN1 vier tot vijf maal mij afgesneden, terwijl ik probeerde het voertuig met
daarin NN1 in te halen. Het afsnijden deed hij met zeer hoge snelheid van 170 à 180 kilometer per uur.
NN1 heeft hierdoor meerdere malen het dienstvoertuig aan de rechter en linker zijkant geraakt.

Ik had de grootste moeite het dienstvoertuig onder controle te houden door de aanrijdingen die NN1
veroorzaakte [het hof begrijpt: probeerde te veroorzaken]. Ik was bang dat hij mij opzettelijk van de
weg wilde rijden, waardoor ik mogelijk zou verongelukken of zwaar lichamelijk letsel zou oplopen.

Bij dit alles keek de bijrijder, [betrokkene 1], continu achterom in mijn richting.

Op de A200 [sloeg] NN1 de wijk Geuzenveld in Amsterdam in. De achtervolging [ging] op dat moment
door.

Ik kan mij herinneren dat, terwijl wij in Amsterdam de Sam van Houtenstraat opreden, ik schuin naast
hem reed. NN1 probeerde mij wederom van de weg te drukken. Hierbij raakte hij de rechter
zijvoorkant van het dienstvoertuig. Ik kon nog maar net controle houden over het dienstvoertuig. Ik
heb het stuur van het voertuig strak gehouden om niet van de weg te raken.

Bij aankomst op het politiebureau bleken de gegevens van NNI als volgt te zijn:

[verdachte]

geboren: [geboortedatum] 1985

woonachtig: [geboortedatum]

2. Een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer PL1100-2014059324-22 van 22 mei 2014,
in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 4] en
[verbalisant 5] (doorgenummerde pagina’s 61-66). Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang
en zakelijk weergegeven, als de op genoemde datum door de verbalisanten aan de verdachte
gestelde vragen en de tegenover de verbalisanten afgelegde verklaring van de verdachte:

V = Vraag verbalisanten

A = Antwoord verdachte

A: Ik zag plotseling [betrokkene 1] [het hof begrijpt: [betrokkene 1]] aan komen rennen. Ik draaide
het portierraam aan de bijrijderskant open en het volgende moment nam hij een soort van duik door
mijn raam. Ik hoorde hem vervolgens zeggen: “Gas”. Hij zat op dat moment met zijn hoofd waar je
voeten normaliter zitten. Ik vroeg aan [betrokkene 1] wat er aan de hand was, omdat ik door had dat
er een politieauto achter ons aanreed. [betrokkene 1] vertelde mij toen dat ik door moest rijden,
omdat hij door de politie werd gezocht.

V: Jij reed en had dus als bestuurder gewoon kunnen stoppen. Waarom deed je dat niet?

A: Na de eerste paar bochten dacht ik: “Nu hang ik er toch al in” en ben toen maar doorgereden.
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V: Waarom ben je doorgereden?

A: Waar je aan begint dat maak je af.

V: Op de Zwanenburgerdijk ter hoogte van de Weerenweg sloeg jij linksaf richting de A200. In deze
bocht ging je dusdanig hard op je rem staan dat de politiemedewerker niet meer op tijd kon remmen.
Hierdoor raakte hij jouw voertuig. Wat kun je daarvan zeggen?

A: Ik moest remmen.

V: Op de A200 zou jij het politievoertuig meerdere keren hebben afgesneden. Wat kan jij daarvan
zeggen?

A: Ik heb wel gezorgd dat hij mij niet kon inhalen. Ik keek goed in mijn spiegels zodat bij iedere
poging van de politie mij in te halen, ik dat kon voorkomen door voor hem te blijven rijden.

V: Ook zou je meermalen stevig geremd hebben toen het politievoertuig achter je reed. Wat kan jij
daarvan zeggen?

A: Ik heb misschien wel mijn gas losgelaten. Bij de kruising Geuzeveld heb ik hard afgeremd.

3. Een proces-verbaal van verhoor verdachte vordering tot inbewaringstelling, opgemaakt door mr. A.
Eichperger, rechter-commissaris-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de
rechtbank Noord-Holland, van 26 mei 2014. Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en
zakelijk weergegeven, als de op die datum tegenover de rechter-commissaris afgelegde verklaring van
de verdachte:

Ik weet dat de auto niet harder gaat dan 170 kilometer per uur. Op de N200 heb ik vol gas gegeven
(het hof begrijpt: tijdens de achtervolging door de politie op 21 mei 2014).”

6. Het bestreden arrest bevat daarnaast, voor zover hier van belang, de volgende overwegingen ten
aanzien van het bewijs:

“De verklaringen van [verbalisant 1] houden in dat de verdachte met zeer hoge snelheid is
weggereden om aan de politie te ontkomen en, terwijl [verbalisant 1] in zijn dienstauto vlak achter de
auto van de verdachte reed, meermalen onverwachts (en hard) heeft geremd. Hierdoor kon
[verbalisant 1] een aanrijding met de auto van de verdachte niet voorkomen. Daarnaast heeft de
verdachte – rijdend met zeer hoge snelheid – meermalen getracht de dienstauto af te snijden of van
de weg te drukken op het moment dat [verbalisant 1] de auto van de verdachte probeerde in te
halen, waardoor [verbalisant 1] de grootste moeite had de dienstauto onder controle te houden.

De verdachte heeft verklaard dat hij is doorgereden toen hij merkte dat hij door de politie werd
achtervolgd, dat hij op de N200 ‘vol gas’ heeft gegeven en meermalen heeft geremd. Voorts heeft hij –
naar zijn zeggen – gezorgd dat de dienstauto hem niet kon inhalen door, iedere keer als hij zag dat
[verbalisant 1] hem probeerde te passeren, voor die dienstauto te blijven rijden.

De verdachte heeft aldus over een langere afstand zeer gevaarlijk rijgedrag vertoond, omdat hij koste
wat kost uit handen van de politie wilde blijven. Daarbij heeft de verdachte bewust de aanmerkelijke
kans aanvaard dat de dienstauto van [verbalisant 1] (met hoge snelheid) van de weg zou raken of
ergens tegenaan zou botsen, dan wel dat [verbalisant 1] anderszins de controle over zijn voertuig
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zou verliezen met een ernstig ongeval en - vanwege diezelfde snelheid - zwaar lichamelijk letsel bij
[verbalisant 1] tot gevolg. Het hof acht derhalve het bestaan bij de verdachte van voorwaardelijk
opzet op zwaar lichamelijk letsel van [verbalisant 1] – en daarmee de primair tenlastegelegde poging
tot zware mishandeling – bewezen.

De raadsman heeft aangevoerd dat het rijgedrag van de verdachte niet kan worden aangeduid als
‘afsnijden’ of ‘van de weg afdrukken’ op de grond dat van afsnijden slechts sprake kan zijn als het
afgesneden voortuig naast het afsnijdende voertuig is gekomen, terwijl alleen van ‘van de weg
afdrukken’ kan worden gesproken als door intensief contact het ene voertuig het andere van de weg
af duwt.

Het hof volgt de raadsman niet in dit betoog, omdat hij naar het oordeel van het hof een beperktere
dan de gangbare definitie van bedoelde begrippen hanteert.

Hetgeen de raadsman overigens naar voren heeft gebracht vindt zijn weerlegging in de inhoud van de
gebezigde bewijsmiddelen.

De verweren worden, in al hun onderdelen, verworpen.”

7. Bij de beoordeling van de middelen moet het volgende worden vooropgesteld. 
Tegenwoordig wordt voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg – zoals hier het toebrengen van
zwaar lichamelijk letsel aan verbalisant [verbalisant 1] – in de rechtspraak aanwezig geacht indien de
verdachte willens en wetens de aanmerkelijke kans dat dat gevolg zal intreden heeft aanvaard.1

De beantwoording van de vraag of de gedraging 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 gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht. Er is geen grond de inhoud
van het begrip "aanmerkelijke kans" afhankelijk te stellen van de aard van het gevolg. Het zal in alle
gevallen moeten gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.
Onder 'de naar algemene ervaringsregels aanmerkelijke kans' dient te worden verstaan de in de
gegeven omstandigheden reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid. 
Voor de vaststelling dat de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan een dergelijke
kans is niet alleen vereist dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het
gevolg zal intreden, maar ook dat hij die kans ten tijde van de gedraging bewust heeft aanvaard. Uit
de enkele omstandigheid dat die wetenschap bij de verdachte aanwezig is dan wel bij hem moet
worden verondersteld, kan niet zonder meer volgen dat hij de aanmerkelijke kans op het gevolg ook
bewust heeft aanvaard, omdat in geval van die wetenschap ook sprake kan zijn van bewuste schuld.
Van degene die weet heeft van de aanmerkelijke kans op het gevolg, maar die naar het oordeel van
de rechter ervan is uitgegaan dat het gevolg niet zal intreden, kan wel worden gezegd dat hij met
(grove) onachtzaamheid heeft gehandeld maar niet dat zijn opzet in voorwaardelijke vorm op dat
gevolg gericht is geweest.
Of in een concreet geval moet worden aangenomen dat sprake is van bewuste schuld dan wel van
voorwaardelijk opzet zal, indien de verklaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld eventuele
getuigenverklaringen geen inzicht geven omtrent hetgeen ten tijde van de gedraging in de verdachte
is omgegaan, afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval. Daarbij zijn de aard van de
gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht, van belang. Bepaalde gedragingen
kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald
gevolg dat het – behoudens contra-indicaties – niet anders kan zijn dan dat de verdachte de
aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg heeft aanvaard.2

8. Het hof heeft blijkens de hiervoor onder 5 en 6 weergegeven bewijsvoering vastgesteld dat:

- de verdachte, terwijl hij wist dat de door hem bestuurde auto werd achtervolgd door een
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politievoertuig, met zeer hoge snelheid rijdend zo plotseling en zo hard op de rem is gaan staan dat
verbalisant [verbalisant 1] een aanrijding niet meer kon voorkomen en met de voorkant van het door
hem bestuurde politievoertuig tegen de achterkant van de door verdachte bestuurde auto is gereden;

- de verdachte bij snelheden van 170 à 180 km/u nog drie à vier keer kort op de rem heeft getrapt en
[verbalisant 1] een aanrijding maar net kon voorkomen;

- de verdachte met de door hem bestuurde auto, rijdend met een snelheid van 170 à 180 km/u, het
dienstvoertuig van [verbalisant 1] vier à vijf maal heeft afgesneden en daarbij het dienstvoertuig
meerdere malen aan de rechter en linker zijkant heeft geraakt;

- [verbalisant 1] als gevolg van deze aanrijdingen de grootste moeite had het dienstvoertuig onder
controle te houden;

- de verdachte in Amsterdam heeft geprobeerd het voertuig van [verbalisant 1] van de weg te
drukken, waarbij hij met het door hem bestuurde voertuig het dienstvoertuig aan de rechter zijkant
heeft geraakt, en [verbalisant 1] het dienstvoertuig nog maar net onder controle kon houden.

9. Hieruit heeft het hof kennelijk de conclusie getrokken dat de aanmerkelijke kans bestond dat als
gevolg van het handelen van de verdachte het door [verbalisant 1] bestuurde dienstvoertuig (met
hoge snelheid) van de weg zou raken of ergens tegenaan zou botsen dan wel [verbalisant 1]
anderszins de controle over zijn voertuig zou verliezen en daarmee de aanmerkelijke kans op een
ernstig ongeval met zwaar lichamelijk letsel bij [verbalisant 1]. In het bijzonder gelet op de snelheid
waarbij een en ander plaatsvond en het feit dat de voertuigen elkaar ook daadwerkelijk hebben
geraakt, komt dat oordeel mij niet onbegrijpelijk voor.

10. Verder meen ik dat het hof uit de gebezigde bewijsmiddelen, in het bijzonder gelet op de hiervoor
weergegeven vaststellingen, heeft kunnen afleiden dat de verdachte de aanmerkelijke kans dat
[verbalisant 1] zwaar lichamelijk letsel zou worden toegebracht ook bewust heeft aanvaard. Hieruit
komt immers naar voren dat de verdachte tijdens de achtervolging, rijdend met zeer hoge snelheid bij
herhaling op de rem heeft getrapt en het dienstvoertuig heeft afgesneden, waarbij hij met de door
hem bestuurde auto bovendien meermalen het dienstvoertuig heeft geraakt.

11. Gelet hierop meen ik dat het hof uit de gebezigde bewijsmiddelen heeft kunnen afleiden dat het
opzet van de verdachte in voorwaardelijke vorm gericht was op het toebrengen van zwaar lichamelijk
letsel aan [verbalisant 1]. Aldus is de bewezenverklaring in zoverre naar de eis der wet voldoende
met redenen omkleed, terwijl ik ook niet inzie dat het oordeel van het hof getuigt van een onjuiste
rechtsopvatting. Dat [verbalisant 1] geen enkel letsel heeft opgelopen, is anders dan de steller van
het middel kennelijk meent3 irrelevant voor het bij poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk
letsel vereiste voornemen (opzet).

12. Het eerste en het tweede middel falen.

12. Het derde middel klaagt dat het hof de vordering tot tenuitvoerlegging ten onrechte dan wel op
onjuiste, ontoereikende en/of onbegrijpelijke gronden heeft toegewezen, omdat deze vordering in
hoger beroep niet aan de orde was.

12. Bij de stukken van het geding bevindt zich een vordering na voorwaardelijke vordering d.d. 23
oktober 2014 met parketnummer 96.045590-12. Deze houdt in dat de officier van justitie de
tenuitvoerlegging vordert van een bij vonnis van de kantonrechter in de rechtbank Amsterdam van 30
juli 2012 voorwaardelijk opgelegde ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor
de duur van vier maanden op de grond dat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd heeft
schuldig gemaakt aan een of meer strafbare feiten, zoals tenlastegelegd in de dagvaarding met
parketnummer 15/810227-14. Dat parketnummer heeft betrekking op de onderhavige strafzaak.
Zowel in eerste aanleg4 als in hoger beroep is verdachte bij de inhoudelijke behandeling van de zaak
niet verschenen, maar heeft de gemachtigde raadsman de verdediging gevoerd.

15. De rechtbank heeft ten aanzien van de vordering tot tenuitvoerlegging in de zaak met
parketnummer 96/045590-12 de oproeping nietig verklaard en daartoe het volgende overwogen:

“Bij vonnis van 30 juli 2012 in de zaak met parketnummer 96/045590-12 heeft de kantonrechter te
Amsterdam verdachte ter zake van overtreding van het bepaalde in artikel 30 lid 4 Wet
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aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen veroordeeld tot onder meer een voorwaardelijke
ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 4 maanden. Ten aanzien
van de door de officier van justitie ter zitting besproken vordering tot ten uitvoerlegging van die
voorwaardelijke straf overweegt de rechtbank dat niet genoegzaam is gebleken dat de oproeping
voor de bespreking van die vordering aan verdachte is uitgereikt.

Nu zich geen oproeping in het dossier bevindt en ook de officier van justitie op dat punt geen
duidelijkheid heeft kunnen verschaffen, is de rechtbank van oordeel dat er sprake is van een situatie
die gelijk te stellen is met een nietige oproeping. De rechtbank komt dan ook niet toe aan een oordeel
over de vordering tot ten uitvoerlegging van de eerder opgelegde voorwaardelijke straf.”

16. Tegen dit vonnis is namens de verdachte hoger beroep ingesteld. Het proces-verbaal van de
terechtzitting in hoger beroep houdt, voor zover hier van belang, het volgende in:

“De advocaat-generaal voert het woord en leest de vordering voor. De vordering wordt aan het hof
overgelegd en in het dossier gevoegd.

De advocaat-generaal deelt verder mede:

Ook ik beschik niet over een oproeping van de vordering tot tenuitvoerlegging van de bij vonnis van
30 juli 2012 van de kantonrechter te Amsterdam opgelegde voorwaardelijke ontzegging van de
rijbevoegdheid van 4 maanden. Ik stel mij op het standpunt dat deze vordering in hoger beroep niet
aan de orde is, subsidiair verzoek ik het hof de beslissing van de rechtbank op dat punt te bevestigen.

(…) In aanvulling op zijn pleitnota deelt de raadsman mede:

(…)

Mijn cliënt is niet opgeroepen voor de behandeling van de vordering tenuitvoerlegging van de
voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Die vordering dient dan ook te worden
afgewezen.”

17. Het hof heeft vervolgens in het bestreden arrest met betrekking tot vordering tot
tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf het volgende overwogen:

“De kantonrechter in de rechtbank Amsterdam heeft de verdachte bij vonnis van 30 juli 2012 in de
zaak met parketnummer 96-045590-12 ter zake van overtreding van artikel 30, vierde lid, van de Wet
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen veroordeeld tot onder meer een voorwaardelijke
ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 4 maanden, met een
proeftijd van 2 jaren. Dit vonnis is op 24 november 2012 onherroepelijk geworden. De proeftijd is
ingegaan op 24 november 2012 en geëindigd op 24 november 2014.

De rechtbank Amsterdam heeft bij het vonnis waarvan beroep de oproeping voor de behandeling van
de vordering tot tenuitvoerlegging nietig verklaard, nu niet was gebleken dat die oproeping was
betekend.

Het hof is van oordeel dat de vordering tot tenuitvoerlegging in hoger beroep opnieuw aan de orde is.

Het hof heeft geconstateerd dat de veroordeelde in hoger beroep deugdelijk is opgeroepen teneinde
te worden gehoord op de vordering.

Uit de processen-verbaal van de terechtzittingen in eerste aanleg blijkt voorts dat het openbaar
ministerie op 9 oktober 2015, in aanwezigheid van de verdachte en de raadsman, de vordering tot
tenuitvoerlegging uitdrukkelijk aan de orde heeft gesteld en dat op de nadere terechtzitting van 31
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maart 2016 de gemachtigde raadsman desgevraagd heeft meegedeeld dat hij en zijn cliënt deze
vordering op de eerdere terechtzitting hadden ontvangen.

Het hof is onder die omstandigheden van oordeel dat de veroordeelde tijdig op de hoogte is geraakt
van de vordering tot tenuitvoerlegging en dat hij door het ontbreken van een oproeping in eerste
aanleg niet in zijn verdediging is geschaad.

Bij het onderzoek ter terechtzitting is voorts gebleken dat de veroordeelde zich voor het einde van de
proeftijd aan het thans bewezenverklaarde strafbare feit heeft schuldig gemaakt. Daarom zal de
tenuitvoerlegging van die voorwaardelijk opgelegde straf worden gelast.”

18. Aan het middel is allereerst ten grondslag gelegd dat de vordering vanwege de nietigheid van de
oproeping door de rechtbank niet is behandeld. De nietigverklaring van de oproeping is daarom
volgens de steller van het middel geen beslissing in de zin van art. 361a Sv respectievelijk art. 14j,
eerste lid, Sr, zodat er geen beslissing op de vordering lag die in hoger beroep opnieuw aan de orde
was.

Verder is aan het middel ten grondslag gelegd dat het openbaar ministerie in hoger beroep de
tenuitvoerlegging van de eerder voorwaardelijk opgelegde straf niet heeft gevorderd. Volgens de
steller van het middel heeft dat tot gevolg dat het hof niet bevoegd was de tenuitvoerlegging van de
voorwaardelijke straf te gelasten.

19. Bij de beoordeling van het middel zijn de volgende bepalingen van belang:

(i) art. 14g Sr:

“1. Indien enige gestelde voorwaarde niet wordt nageleefd kan de rechter, na ontvangst van een
vordering van het openbaar ministerie en onverminderd het bepaalde in artikel 14f,

1°. gelasten dat de niet tenuitvoergelegde straf alsnog zal worden tenuitvoergelegd;

2°. al of niet onder instandhouding of wijziging van de voorwaarden gelasten dat een gedeelte van de
niet tenuitvoergelegde straf alsnog zal worden tenuitvoergelegd.

(…)

3. Tot behandeling van de vordering is bevoegd de rechter die de straf heeft opgelegd. Indien de
veroordeelde wordt vervolgd wegens een strafbaar feit, begaan voor het einde van de proeftijd, is tot
behandeling van de vordering bevoegd:

a. de rechtbank, indien deze bevoegd is tot kennisneming in eerste aanleg van het feit,

b. de kantonrechter, indien deze bevoegd is tot kennisneming van dat feit en van feiten, terzake
waarvan de veroordeling, waarop de vordering betrekking heeft, is uitgesproken.

De vordering wordt in dat geval ingediend door het openbaar ministerie belast met de vervolging van
het feit en kan slechts bij gelegenheid van een veroordeling terzake worden toegewezen. (…)”

(ii) Art. 14h Sr:

“1. In de gevallen in de artikelen 14f en 14g bedoeld brengt het openbaar ministerie de zaak aan door
de indiening van een met redenen omklede vordering. In het geval dat enige gestelde voorwaarde
niet is nageleefd, ziet het openbaar ministerie slechts af van een vordering als bedoeld in artikel 14g,
eerste lid, indien naar het oordeel van het openbaar ministerie met een vordering als bedoeld in
artikel 14f of met een waarschuwing kan worden volstaan. (…)

2. Onmiddellijk na de indiening van de vordering of de conclusie bepaalt de rechter, tenzij de summiere
kennisneming van de stukken hem aanleiding geeft om de vordering of het verzoek buiten
behandeling te laten, een dag voor het onderzoek van de zaak. In het geval, bedoeld in artikel 14g,
derde lid, tweede volzin, geschiedt de behandeling van de vordering gelijktijdig met de behandeling
van het feit waarvoor de veroordeelde wordt vervolgd. In de overige gevallen geschiedt het
onderzoek van de zaak binnen dertig dagen nadat de rechter-commissaris op grond van artikel 14fa
de voorlopige tenuitvoerlegging heeft bevolen.
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3. Het openbaar ministerie doet de veroordeelde en degene die met reclasseringstoezicht is belast tot
bijwoning van het onderzoek oproepen, onder betekening van de vordering of de conclusie aan de
veroordeelde.

(…)”

(iii) Art. 14j, eerste lid, Sr:

“Rechterlijke beslissingen omtrent vorderingen van het openbaar ministerie of verzoeken van de
veroordeelde zijn met redenen omkleed en worden in het openbaar uitgesproken. Zij zijn, voor zover
zij geen deel uitmaken van uitspraken terzake van andere strafbare feiten, niet aan enig rechtsmiddel
onderworpen.”

(iv) Art. 361a Sv:

“Heeft de officier van justitie tevens een vordering ingediend tot het gelasten van gehele of
gedeeltelijke tenuitvoerlegging van een met toepassing van artikel 14a van het Wetboek van
Strafrecht opgelegde straf of een vordering als bedoeld in artikel 15i, tweede lid, van het Wetboek van
Strafrecht, dan beraadslaagt de rechtbank mede over haar bevoegdheid om over de vordering te
oordelen, over de ontvankelijkheid van de officier van justitie en over de gegrondheid van de
vordering. Het vonnis houdt alsdan, tenzij onbevoegdheid van de rechtbank om over de vordering te
oordelen of niet-ontvankelijkheid van de officier van justitie wordt uitgesproken, ook de beslissing van
de rechtbank over de vordering in.”

(v) Art. 590, eerste lid, Sv:

“De rechter kan, indien de uitreiking niet heeft plaats gehad overeenkomstig het bepaalde in artikel
588, eerste en derde lid, en 589, de betekening nietig verklaren.”

20. In deze zaak is door de officier van justitie een vordering tot tenuitvoerlegging ingediend wegens
schending van de algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet
schuldig maakt aan een strafbaar feit. Op een dergelijke vordering is art. 14h, tweede lid, eerste
volzin, Sr niet van toepassing.5 Dat heeft tot gevolg dat de rechter, anders dan bij een vordering tot
tenuitvoerlegging wegens niet-naleving van de bijzondere voorwaarde, niet de mogelijkheid heeft om
een vordering tot tenuitvoerlegging wegens niet-naleving van de algemene voorwaarde buiten
behandeling te laten. Deze moet gelijktijdig worden behandeld met de behandeling van het feit of de
feiten waarvoor de veroordeelde wordt vervolgd.

21. De veroordeelde moet – naast de dagvaarding voor het nieuwe feit waarvoor hij wordt vervolgd6 –
op grond van art. 14h, derde lid, Sr worden opgeroepen voor de behandeling van de vordering tot
tenuitvoerlegging, onder betekening van de vordering. Worden de voorschriften over uitreiking van
gerechtelijke mededelingen niet nageleefd, dan kan de rechter op grond van art. 590, eerste lid, Sv de
oproeping en de betekening van de vordering nietig verklaren.7

22. Het middel stelt in de kern de vraag aan de orde of de nietigverklaring van de oproeping voor de
behandeling van de vordering tot tenuitvoerlegging door de rechtbank een beslissing van de
rechtbank over de vordering in de zin van art. 361a Sv betreft. Op grond van deze bepaling moet het
vonnis immers de beslissing van de rechtbank over de vordering van de officier van justitie tot
(gedeeltelijke) tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde straf inhouden.8

23. In dat kader kan aan de steller van het middel worden toegegeven dat art. 361a Sv niet inhoudt
dat de rechtbank moet beraadslagen over de geldigheid van de oproeping en de betekening van de
vordering tot tenuitvoerlegging. Een verklaring daarvoor kan worden gevonden in het feit dat art. 361
(oud) Sv – dat zag op de beslissing van de rechtbank op de vordering tot schadevergoeding van de
beledigde partij – model heeft gestaan voor art. 361a Sv.9 De verdachte hoeft voor de behandeling
van een dergelijke vordering immers niet afzonderlijk te worden opgeroepen. Toch meen ik dat uit
deze mogelijke vergissing van de wetgever10 nog niet de conclusie kan worden getrokken dat de
nietigverklaring geen beslissing op de vordering in de zin van art. 361a Sv is.

24. De rechtbank heeft namelijk, zoals hiervoor reeds aan de orde kwam, niet de mogelijkheid om een
vordering tot tenuitvoerlegging wegens niet-naleving van de algemene voorwaarde buiten
behandeling te laten. De rechtbank zal de vordering dus moeten behandelen. Het kan alleen zo zijn
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dat bij die behandeling blijkt dat de oproeping en de vordering niet op rechtsgeldige wijze zijn
betekend, hetgeen aanleiding kan zijn om de betekening van de oproeping en de vordering nietig te
verklaren.
Bovendien zal het vonnis van de rechtbank, als er eenmaal een vordering tot tenuitvoerlegging op
grond van niet-naleving van de algemene voorwaarde ligt, op grond van art. 361a Sv een beslissing
over de vordering moeten inhouden. Dat verdraagt zich slecht met de stelling dat de nietigverklaring
geen beslissing in de zin van art. 361a Sv zou zijn. Dat zou immers tot gevolg hebben dat de
rechtbank naast de nietigverklaring nog een andere beslissing over de vordering zou moeten nemen.

24. Ik meen dan ook dat de nietigverklaring van de oproeping en de vordering een beslissing over de
vordering in de zin van art. 361a Sv is. Deze beslissing maakte daarmee deel uit van het vonnis, zodat
het namens de verdachte tegen dat vonnis ingestelde hoger beroep er toe leidt dat het onderzoek
van het hof zich mede tot die vordering diende uit te strekken.11 De vordering was, met andere
woorden, in hoger beroep opnieuw aan de orde.

26. Het feit dat de advocaat-generaal in hoger beroep niet de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk
opgelegde straf heeft gevorderd, doet daaraan niet af. Ik wijs op de formulering van de aanhef van
het eerste lid van art. 14g Sr. Het gaat om beslissingen van de rechter “na ontvangst van een
vordering.” De beslissing is niet afhankelijk van het standpunt van het openbaar ministerie ter
terechtzitting over de op de vordering te nemen beslissing. De rechter is de vrijheid gegeven om
ongeacht hetgeen het OM precies vordert, zelf te bepalen of hij de tenuitvoerlegging zal gelasten en
zo ja, in welke mate en vorm.12 In deze lijn heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 20 december 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BP4387, NJ 2012/62 (r.o. 3.3.2) uitdrukkelijk geoordeeld dat de vordering in hoger
beroep niet behoeft te worden herhaald. Het middel berust in zoverre op een onjuiste
rechtsopvatting.

27. Het derde middel faalt.

27. De middelen falen. Het eerste en het tweede middel kunnen met de aan art. 81, eerste lid, RO
ontleende motivering worden afgedaan. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot
vernietiging van de bestreden uitspraak aanleiding behoren te geven.

27. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 240.

HR 29 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:718, en HR 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ
2003/552, m.nt. Buruma.

Zie schriftuur p. 1: “Daar komt in dit geval nog bij dat [verbalisant 1] geen enkel letsel heeft
opgelopen”.

Verdachte was wel aanwezig bij de (pro forma) zitting van de rechtbank van 9 oktober 2015 alwaar
het onderzoek is aangehouden voor het horen van getuigen.

HR 18 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1687, rov. 2.4.

697



6

7

8

9

10

11

12

Zie over de mogelijke problemen die daarbij kunnen ontstaan G. Knigge, ‘De voorwaardelijke
veroordeling opnieuw geregeld (wetsontwerp 18764)’, DD 1985, afl. 7, p. 633-634. De minister en de
staatssecretaris van Justitie waren deze problemen niet duidelijk (Kamerstukken I 1985/86, 18 764,
nr. 119b, p. 4-5).

Vgl. HR 5 maart 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0123, NJ 1996/734, m.nt. Knigge, rov. 4.5, en HR 15 april
1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC9548, DD 97.217, rov. 5.1.Waar in 1996 nog “de betekening van de
oproeping en de vordering van de Officier van Justitie tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk
opgelegde straf” door de Hoge Raad nietig werd verklaard, verklaarde de Hoge Raad in 1997 “de
betekening van de vordering tot tenuitvoerlegging van de Officier van Justitie van 6 juni 1994 ter zake
van de hiervoor genoemde voorwaardelijk opgelegde straf, alsmede de oproeping ter behandeling van
deze vordering” nietig.

Hoewel de tekst van art. 361a Sv anders kan doen vermoeden, moet ook de beslissing inhoudende
de onbevoegdheid van de rechter om van de vordering kennis te nemen en die tot niet-
ontvankelijkheid van de officier van justitie in een dergelijke vordering in het vonnis worden
opgenomen. Zie HR 13 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC9313, VR 1999/176, rov. 4.

Zie G. Knigge, ‘De voorwaardelijke veroordeling opnieuw geregeld (wetsontwerp 18764)’, DD 1985,
afl. 7, p. 642.

Een aanwijzing dat het hier om een vergissing gaat, kan worden gevonden in het
conceptwetsvoorstel tot vaststelling van Boek 4 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Het
daarin voorgestelde artikel 4.3.3.6 luidt namelijk als volgt:
“Indien de officier van justitie een vordering heeft ingediend tot het gelasten van gehele of
gedeeltelijke tenuitvoerlegging van een met toepassing van artikel 14a van het Wetboek van
Strafrecht opgelegde straf of een vordering als bedoeld in artikel 15i, tweede lid, van het Wetboek van
Strafrecht, dan beraadslaagt de rechtbank over de betekening van deze vordering, haar bevoegdheid
om over de vordering te oordelen, over de ontvankelijkheid van de officier van justitie en over de
gegrondheid van de vordering.”
Het concept van de Memorie van Toelichting houdt over artikel 4.3.3.6 het volgende in:
“Dit artikel is grotendeels inhoudelijk ongewijzigd overgenomen uit het huidige artikel 361a. (…)
Toegevoegd is, dat de rechtbank ook over de betekening van de vordering beraadslaagt. Dat de
vordering moet worden betekend, volgt uit artikel 14h, derde lid, Sr. Indien de vordering niet correct
betekend is en de veroordeelde niet ter terechtzitting aanwezig is, kan de rechtbank niet over de
vordering beslissen en dient de betekening van de vordering nietig te worden verklaard.”

Vgl. HR 20 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP4387, rov. 3.3.2.

Kamerstukken II 1984/85, 18 764, nr. 5, p. 11. Zie ook F.W. Bleichrodt, Onder voorwaarde, Deventer:
Gouda Quint 1996, p. 159, en HR 9 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1874.

698



Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 23-04-2019

Datum publicatie 24-04-2019

Zaaknummer 18/02644

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:225 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Grondslag vordering tul. Verdachte is n-o verklaard in zijn h.b. v.zv. gericht tegen
vordering tul. Vonnis Pr is gewezen t.a.v. - ttz. gevoegde - zaken met
parketnummers 16-137683-16, 16-659564-14 (tul), 16-036386-17 en 16-
239961-16. In cassatie moet ervan worden uitgegaan dat Pr tul heeft gelast van
eerder in zaak met parketnummer 16-659564-14 opgelegde straf. HR herhaalt
ECLI:NL:HR:2001:AB0609 dat noch art. 14i.6 Sr noch enige andere rechtsregel
eraan in de weg staat dat in art. 14i.6 Sr bedoelde wijziging tijdens onderzoek ttz.
in mondelinge vorm wordt gedaan. In aanmerking genomen dat OvJ ttz. in e.a. als
zijn standpunt naar voren heeft gebracht dat, 'nu het één zaak is geworden',
vordering tul met parketnummer 16-659564-14 is aangebracht onder alle feiten, is
’s Hofs oordeel dat die vordering uitsluitend betrekking heeft op tlgd. onder
parketnummer 16-137683-16 niet begrijpelijk. Zijn hierop gebaseerde oordeel dat
verdachte n-o is in zijn beroep v.zv. dat is gericht tegen voormelde beslissing op
vordering is derhalve evenmin begrijpelijk. Omstandigheid dat A-G ttz. in h.b. van
OvJ afwijkend standpunt heeft ingenomen t.a.v. zaken waarop vordering tul zijns
inziens (in h.b.) betrekking heeft, maakt dit - nu het om reikwijdte van ingesteld h.b.
gaat - niet anders. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing. CAG: anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJ 2019/196 
RvdW 2019/575 
NBSTRAF 2019/160 

Uitspraak

23 april 2019

Strafkamer

nr. S 18/02644

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats

ECLI:NL:HR:2019:677
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.1.

Leeuwarden, van 5 juni 2018, nummer 21/003820-17, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1995.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J. Zevenboom, advocaat te Almere, bij
schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het middel klaagt over het oordeel van het Hof dat de verdachte niet-ontvankelijk is in zijn hoger
beroep voor zover dit is gericht tegen de beslissing van de rechter in eerste aanleg op de
vordering tot tenuitvoerlegging.

Het in eerste aanleg gewezen vonnis van de Politierechter in de Rechtbank Midden-
Nederland van 10 juli 2017 is blijkens de aanhef van het proces-verbaal waarin dit vonnis is
aangetekend, gewezen ten aanzien van de - ter terechtzitting gevoegde - zaken met de
parketnummers

16-137683-16, 16-659564-14 (tul), 16-036386-17 en 16-239961-16.

De bestreden uitspraak houdt als vaststelling van het Hof in dat de Politierechter de
tenuitvoerlegging heeft gelast van een eerder in de zaak met parketnummer

16-659564-14 opgelegde straf. In cassatie moet van die vaststelling worden uitgegaan.

Het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting van de Rechtbank van 10 juli 2017
houdt als standpunt van de Officier van Justitie onder meer in:

"De vordering tenuitvoerlegging is aangebracht onder alle feiten nu het één zaak is
geworden."

Het Hof heeft de verdachte niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep voor zover dit
beroep is gericht tegen de beslissing van de Politierechter op de vordering tot
tenuitvoerlegging voormeld, en heeft daartoe onder meer het volgende overwogen:

"Blijkens de appelakte d.d. 11 juli 2017 is het hoger beroep beperkt ingesteld en richt het
zich enkel tegen het in de zaak met parketnummer 16-036386-17 onder 1 ten laste gelegde,
alsmede tegen de beslissing van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot
tenuitvoerlegging met parketnummer 16-659564-14.

Uit de in het procesdossier aanwezige stukken omtrent de vordering tot tenuitvoerlegging
blijkt dat de vordering gekoppeld is aan het onder parketnummer 16-137683-16 ten laste
gelegde feit. Het hoger beroep is echter beperkt tot het in de zaak met parketnummer 16-
036386-17 onder 1 ten laste gelegde. Uit het procesdossier en het verhandelde ter zitting in
hoger beroep is verder niet gebleken dat het openbaar ministerie de vordering in hoger
beroep heeft gewijzigd.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat de vordering
tot tenuitvoerlegging niet meer aanhangig is, nu er geen hoger beroep is ingesteld tegen de
daaraan gekoppelde hoofdzaak.

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat de officier van justitie

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het middel
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2.3.1.

2.3.2.

2.4.

2.5.

ter zitting in eerste aanleg bepaald heeft dat de vordering tot tenuitvoerlegging betrekking
heeft op alle in eerste aanleg behandelde feiten. De raadsman heeft verklaard dat hij het
hoger beroep wil doorzetten met de in de appelakte genoemde beperkingen.

(...)

Het hof is van oordeel dat uit het procesdossier, mede gelet op het proces-verbaal van de
zitting in eerste aanleg, is gebleken dat de vordering tot tenuitvoerlegging met
parketnummer 16-659564-14 gekoppeld is aan het onder parketnummer 16-137683-16 ten
laste gelegde feit. Dit feit is in hoger beroep echter niet aan het oordeel van het hof
onderworpen. Het hof mag daarom ook niet oordelen over de daarop gegronde vordering tot
tenuitvoerlegging. In het licht van het bepaalde in artikel 407 van het Wetboek van
Strafvordering heeft de verdachte aldus een ontoelaatbare beperking aangebracht in het
door hem ingestelde hoger beroep."

De volgende wettelijke bepalingen zijn van belang:

- art. 14g, eerste lid aanhef en onder 1°, Sr:

"Indien enige gestelde voorwaarde niet wordt nageleefd kan de rechter na ontvangst van
een vordering van het openbaar ministerie (...),

1°. gelasten dat de niet ten uitvoer gelegde straf alsnog zal worden tenuitvoergelegd."

- art. 14i, zesde lid, Sr:

"Gedurende het onderzoek kan het openbaar ministerie zijn ingediende vordering of
conclusie en de veroordeelde zijn verzoek wijzigen."

Noch art. 14i, zesde lid, Sr noch enige andere rechtsregel staat eraan in de weg dat de in
art. 14i, zesde lid, Sr bedoelde wijziging tijdens het onderzoek ter terechtzitting in
mondelinge vorm wordt gedaan (vgl. HR 20 maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0609).

In aanmerking genomen dat de Officier van Justitie ter terechtzitting in eerste aanleg, zoals
hiervoor onder 2.2.3 is weergegeven, als zijn standpunt naar voren heeft gebracht dat, 'nu het
één zaak is geworden', de vordering tot tenuitvoerlegging met parketnummer 16-659564-14 is
aangebracht onder alle feiten, is het oordeel van het Hof dat die vordering uitsluitend betrekking
heeft op het tenlastegelegde onder parketnummer 16-137683-16 niet begrijpelijk. Zijn hierop
gebaseerde oordeel dat de verdachte niet-ontvankelijk is in zijn beroep voor zover dat is gericht
tegen voormelde beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging is derhalve evenmin begrijpelijk.
De omstandigheid dat de Advocaat-Generaal ter terechtzitting in hoger beroep een van de Officier
van Justitie afwijkend standpunt heeft ingenomen ten aanzien van de zaken waarop de vordering
tot tenuitvoerlegging zijns inziens (in hoger beroep) betrekking heeft, maakt dit - nu het om de
reikwijdte van het ingestelde hoger beroep gaat - niet anders.

Het middel slaagt.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend voor zover daarin de verdachte niet-ontvankelijk is
verklaard in het hoger beroep met betrekking tot de vordering tot tenuitvoerlegging;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, opdat de
zaak in zoverre op het hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;

verwerpt het beroep voor het overige.

3 Beslissing
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Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I.
van de Griend en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken
ter openbare terechtzitting van 23 april 2019.
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 12-03-2019

Datum publicatie 13-03-2019

Zaaknummer 18/02644

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2019:677 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG over de vraag of de vordering tot tenuitvoerlegging in hoger beroep
(door het hof) buiten beschouwing kon worden gelaten. De conclusie strekt tot
verwerping van het cassatieberoep.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 18/02644
Zitting: 12 maart 2019

Mr. E.J. Hofstee
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, heeft bij arrest van 5 juni 2018
de verdachte niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep voor zover gericht tegen de beslissing
van de politierechter op de vordering tot tenuitvoerlegging met parketnummer 16-659564-14. Van
hetgeen de verdachte in de zaak met parketnummer 16-036386-17 (verder zaak C te noemen)
onder 1 is tenlastegelegd, te weten opzetheling van een mobiele telefoon, heeft het hof de
verdachte vrijgesproken. Het hof heeft de verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke
gevangenisstraf voor de duur van één maand met een proeftijd van twee jaren ter zake van de
feiten die zijn bewezenverklaard in de zaken met parketnummers 16-137683-16 (verder zaak A te
noemen; aanwezig hebben 0,55 gram cocaïne) en 16-239961-16 (verder zaak B te noemen;
verlaten plaats verkeersongeval).

2.  Namens de verdachte heeft mr. J. Zevenboom, advocaat te Almere, een middel van cassatie
voorgesteld.

3.  Het middel keert zich tegen de beslissing van het hof tot – kort gezegd – het in hoger beroep
buiten behandeling laten van de vordering tot tenuitvoerlegging.

4.  De vordering tot tenuitvoerlegging met parketnummer 16-659564-14 is blijkens (de aanhef van) de
processen-verbaal van de terechtzittingen van de politierechter van 5 september 2016 en 10
november 2016 verknoopt met zaak A.1 Ook na aanhouding van de behandeling van deze zaken
door de politierechter, is deze samenkoppeling ongewijzigd gebleven, zo blijkt uit het proces-
verbaal van de terechtzitting van 31 januari 2017. In al deze drie processen-verbaal worden enkel
die twee parketnummers (in verbinding met elkaar) vermeld.

5. Zaak B was aanvankelijk, op 28 februari 2017, afzonderlijk ter terechtzitting van de politierechter
aanhangig gemaakt. Vanuit het openbaar ministerie werd verzocht de behandeling van die zaak aan
te houden tot 27 maart 2017, omdat de verdachte op die datum in twee andere strafzaken terecht
zou staan (kennelijk de zaken A en C).

6. Vervolgens zijn op de terechtzitting van de politierechter van 10 juli 2017 “de bij afzonderlijke
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dagvaardingen met parketnummers 16-137683-16 + 16-036386-17 + 16-239961-16 tegen de
verdachte aangebrachte zaken” gevoegd en als zodanig behandeld.2 Gelet op de aanduiding van de
parketnummers bovenaan elk blad, hoorde de vordering tot tenuitvoerlegging kennelijk nog steeds bij
zaak A. Hetzelfde geldt voor de aantekening mondeling vonnis. Klaarblijkelijk ging ook de raadsvrouw
uit van de samenkoppeling van de vordering tot tenuitvoerlegging met zaak A: “Ik verzoek u om de
vordering tenuitvoerlegging af te wijzen, omdat mijn cliënt vrijgesproken dient te worden van het feit
waaraan de vordering tenuitvoerlegging is gekoppeld” (zittingsverbaal, blad 4). Daar staat tegenover
dat de officier van justitie op de terechtzitting van 10 juli 2017, voor zover hier relevant, het volgende
heeft opgemerkt: “De vordering tenuitvoerlegging is aangebracht onder alle feiten nu het één zaak is
geworden” (zittingsverbaal, blad 4). De officier van justitie verzocht de vordering tot tenuitvoerlegging
toe te wijzen en om te zetten in een taakstraf van 152 uren. De politierechter sprak de verdachte vrij
van een feit in zaak C en veroordeelde hem voor de feiten in de zaken A en B en het andere feit in
zaak C (opzetheling). Daarnaast gelastte de politierechter in plaats van gedeeltelijke
tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf een taakstraf voor de duur van 120 uren,
subsidiair 60 dagen hechtenis.

7. Namens de verdachte is tegen het vonnis van de politierechter hoger beroep ingesteld. Blijkens de
“akte instellen hoger beroep” gaat het om een partieel hoger beroep.3 Hoger beroep is ingesteld
“tegen het eindvonnis met betrekking tot parketnummer 16-036386-17 (gev.ttz.) alleen voor wat
betreft feit 1 (de opzetheling als bedoeld in zaak C, AG), alsmede tegen de Tul met parketnr. 16-
659564-14 door de politierechter in deze rechtbank, locatie Lelystad, op 10 juli 2017 gewezen”. In de
appelschriftuur wordt met nadruk opgemerkt dat het appel zich niet richt tegen zaak A, de zaak dus
waarmee de vordering tot tenuitvoerlegging verbonden was.

8. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 22 mei 2018 houdt in, voor zover hier
van belang:

“De raadsman wordt onmiddellijk na de voordracht van de advocaat-generaal in de gelegenheid
gesteld mondeling de bezwaren tegen het vonnis op te geven. De raadsman geeft aan dat zijn cliënt
het niet eens is met de veroordeling ter zake van het in de zaak met parketnummer 16-036386-17
onder 1 ten laste gelegde en de daaraan gekoppelde straf. Daarnaast voert de raadsman aan dat
verdachte zich niet kan verenigen met de beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging met
parketnummer 16-659564-14.

De voorzitter constateert dat uit de in het procesdossier aanwezige stukken omtrent de vordering tot
tenuitvoerlegging met parketnummer 16-659564-14, blijkt dat de vordering gekoppeld is aan het
onder parketnummer 16-137683-16 ten laste gelegde feit. Dit feit is gezien de inhoud van de akte
rechtsmiddel in hoger beroep niet aan het oordeel van het hof onderworpen. Het hoger beroep is
daarin namelijk beperkt tot het in de zaak met parketnummer 16-036386-17 onder 1 ten laste
gelegde. In het licht van het bepaalde in artikel 407 van het Wetboek van Strafvordering mag het hof
niet oordelen over de vordering tot tenuitvoerlegging met parketnummer 16-659564-14. Deze
vordering is immers niet aanhangig nu er geen hoger beroep is ingesteld tegen de daaraan
gekoppelde hoofdzaak.

De vordering tot tenuitvoerlegging is inderdaad niet meer aanhangig.

De officier van justitie heeft ter zitting in eerste aanleg bepaald dat de vordering tot tenuitvoerlegging
betrekking heeft op alle in eerste aanleg behandelde feiten. Ik wens het hoger beroep door te zetten
met de in de appelakte genoemde beperkingen. Indien uw hof van oordeel mocht zijn dat verdachte
niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in het hoger beroep voor zover dit betrekking heeft op de
vordering tenuitvoerlegging, dan refereer ik mij aan uw oordeel.”

De advocaat-generaal reageert:

De raadsman reageert:
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9. Het arrest van het hof houdt in, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang:

“Ontvankelijkheid van het hoger beroep

Blijkens de appelakte d.d. 11 juli 2017 is het hoger beroep beperkt ingesteld en richt het zich enkel
tegen het in de zaak met parketnummer 16-036386-17 onder 1 ten laste gelegde, alsmede tegen de
[…] van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging met
parketnummer 16-659564-14.

Uit de in het procesdossier aanwezige stukken omtrent de vordering tot tenuitvoerlegging blijkt dat de
vordering gekoppeld is aan het onder parketnummer 16-137683-16 ten laste gelegde feit. Het hoger
beroep is echter beperkt tot het in de zaak met parketnummer 16-036386-17 onder 1 ten laste
gelegde. Uit het procesdossier en het verhandelde ter zitting in hoger beroep is verder niet gebleken
dat het openbaar ministerie de vordering in hoger beroep heeft gewijzigd.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat de vordering tot
tenuitvoerlegging niet meer aanhangig is, nu er geen hoger beroep is ingesteld tegen de daaraan
gekoppelde hoofdzaak.

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat de officier van justitie ter zitting
in eerste aanleg bepaald heeft dat de vordering tot tenuitvoerlegging betrekking heeft op alle in
eerste aanleg behandelde feiten. De raadsman heeft verklaard dat hij het hoger beroep wil
doorzetten met de in de appelakte genoemde beperkingen.

Tevens heeft de raadsman gesteld dat hij zich, voor zover het hof van oordeel mocht zijn dat
verdachte in het hoger beroep [niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in het hoger beroep]4,
voor zover dit betrekking heeft op de vordering tenuitvoerlegging, aan het oordeel van het hof zal
refereren.

Het hof stelt voorop dat ingevolge artikel 407 van het Wetboek van Strafvordering het hoger beroep
beperkt mag worden tot één van de gevoegde zaken. Dat brengt mee dat, indien de vordering tot
tenuitvoerlegging berust op het zich schuldig hebben gemaakt aan een nieuw strafbaar feit, zoals
aangeduid in artikel 14c, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en dit nieuwe strafbaar feit door
intrekking van het hoger beroep niet aan het oordeel van de appelrechter wordt onderworpen, de
appelrechter ook niet mag oordelen over een daarop gegronde vordering tot tenuitvoerlegging. Dit
zou slechts anders zijn, indien het openbaar ministerie in hoger beroep de vordering tot
tenuitvoerlegging zou hebben gewijzigd (Hoge Raad 14 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF1185).

Het hof is van oordeel dat uit het procesdossier, mede gelet op het proces-verbaal van de zitting in
eerste aanleg, is gebleken dat de vordering tot tenuitvoerlegging met parketnummer 16-659564-14
gekoppeld is aan het onder parketnummer 16-137683-16 ten laste gelegde feit. Dit feit is in hoger
beroep echter niet aan het oordeel van het hof onderworpen. Het hof mag daarom ook niet oordelen
over de daarop gegronde vordering tot tenuitvoerlegging. In het licht van het bepaalde in artikel 407
van het Wetboek van Strafvordering heeft de verdachte aldus een ontoelaatbare beperking
aangebracht in het door hem ingestelde hoger beroep. Het hof zal de verdachte om die reden dan ook
niet-ontvankelijk verklaren in het door hem ingestelde hoger beroep voor zover het betrekking heeft
op de beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging met parketnummer 16-659564- 14.

[…]
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BESLISSING

Het hof:

Verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de beslissing
op de vordering tot tenuitvoerlegging met parketnummer 16-659564-14 en stelt vast dat de beslissing
van de politierechter op deze vordering, inhoudende de tenuitvoerlegging van een taakstraf van 120
uur, subsidiair 60 dagen hechtenis, onherroepelijk is geworden.

[…]”

10. Het is de vraag of het bestreden oordeel van het hof in lijn is met drie arresten van de Hoge Raad
die ik hier kort wil aanhalen. In HR 20 maart 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0609, NJ 2001/353 deed zich
het volgende voor. In eerste aanleg waren twee inleidende dagvaardingen uitgebracht (drie feiten in
zaak A en vier feiten in zaak B) en een vordering tot tenuitvoerlegging (zaak C). De vordering tot
tenuitvoerlegging vermeldde als grond (door mij samengevat) dat de veroordeelde zich had schuldig
gemaakt aan een of meer strafbare feiten zoals tenlastegelegd in zaak A. De rechtbank beval de
voeging van de bij afzonderlijke dagvaardingen aangebrachte zaken A en B, veroordeelde de
verdachte voor alle feiten in zaak A en twee feiten in zaak B, en gelastte daarnaast de
tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf. De verdachte ging in appel en
trok daarna het hoger beroep aangaande zaak B in. In hoger beroep nam de advocaat-generaal het
volgende standpunt in (ik, AG, citeer uit het arrest van de Hoge Raad): "3(v) Als de grondslag van de
vordering tenuitvoerlegging fungeert niet slechts de in eerste aanleg gevoegde zaak A; het gaat erom
of de algemene voorwaarden zijn overtreden. (...) De straf voor de feiten in zaak B dient te worden
bepaald op drie maanden gevangenisstraf". De raadsman betoogde daarentegen dat een vrijspraak
in zaak A meebracht dat tevens de vordering tot tenuitvoerlegging moest worden afgewezen, nu deze
vordering uitdrukkelijk naar zaak A verwees, zodat uitsluitend het in zaak A tenlastegelegde als
grondslag voor toewijzing kon dienen. Het hof zag dat anders. Weliswaar sprak het de verdachte van
alle feiten in zaak A vrij, maar het wees wel de vordering tot tenuitvoerlegging in zaak C toe. Het
motiveerde deze beslissing als volgt: “Waar ter terechtzitting in eerste aanleg de voeging van de
afzonderlijk aangebrachte zaken A en B is bevolen en de rechtbank bij gelegenheid van een
veroordeling ter zake van de aldus gevoegde tenlastegelegde feiten de vordering tot
tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf heeft toegewezen, is voldaan
aan de vereisten die door artikel 14g van het Wetboek van Strafvordering (bedoeld zal zijn: Strafrecht,
AG) aan de toewijzing van een dergelijke vordering worden gesteld. De strekking van artikel 14g in
samenhang met artikel 407 van het Wetboek van Strafvordering brengt evenwel niet mee dat in het
geval het hoger beroep niet alle gevoegde zaken betreft, de toewijzing van meerbedoelde vordering
opnieuw afhankelijk wordt gesteld van veroordeling ter zake van het tenlastegelegde in de zaak
waarbij zij aanvankelijk aan de rechter werd voorgelegd. In hoger beroep ziet het hof zich derhalve
voor de taak gesteld te bezien of het – in het licht van een inmiddels onherroepelijk geworden
veroordeling in eerste aanleg en/of een veroordeling in hoger beroep – termen vindt de
tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf te gelasten". De Hoge Raad
oordeelde als volgt:

“4.3. Blijkens de wetsgeschiedenis heeft de wetgever met de woorden "na ontvangst van een
vordering van het openbaar ministerie" in de aanhef van het eerste lid van art. 14g Sr tot uitdrukking
willen brengen dat de rechter een andere beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging van een
voorwaardelijke veroordeling kan geven dan die waartoe de vordering strekt (vgl. Kamerstukken II
1914-1915, MvA 32.1., blz. 11). Nu in het zesde lid van art. 14i Sr is bepaald dat de ingediende
vordering door het openbaar ministerie kan worden gewijzigd, moet als bedoeling van de wetgever
worden aangenomen dat de hiervoor bedoelde rechterlijke beoordelingsvrijheid haar begrenzing vindt
in de grondslag van de vordering. Opmerking verdient dat noch art. 14i, zesde lid, Sr noch enige
andere rechtsregel eraan in de weg staat dat die wijziging plaatsvindt gedurende het onderzoek in
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4.4.

4.5.

hoger beroep, terwijl deze, in aanmerking genomen dat art. 313 Sv hier niet van toepassing is
verklaard, niet in schriftelijke vorm behoeft te worden gedaan.

Hetgeen hiervoor onder 3 sub (v) is weergegeven moet aldus worden verstaan dat de Advocaat-
Generaal bij de behandeling van de zaak in hoger beroep de grondslag van de vordering tot
tenuitvoerlegging aldus heeft gewijzigd dat zij mede is komen te berusten op de grond dat de
verdachte zich vóór het einde van de proeftijd heeft schuldig gemaakt aan de strafbare feiten die
in zaak B zijn tenlastegelegd.

Daarvan uitgaande kon het Hof zonder miskenning van enige rechtsregel de vordering tot
tenuitvoerlegging toewijzen, wat er zij van de gronden waarop zijn beslissing steunt.”

De zaak die heeft geleid tot HR 14 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF1185, NJ 2003/115 zag op
twee dagvaardingen (zaken A en B) en een vordering tot tenuitvoerlegging (zaak C). De
politierechter voegde de zaken A en B, veroordeelde de verdachte ter zake van de feiten in de
(gevoegde) zaken A en B en wees de vordering tot tenuitvoerlegging toe. Namens de verdachte
werd hoger beroep ingesteld. Vervolgens werd het hoger beroep ingetrokken voor zover het de
zaken A en C betrof. Het hof overwoog onder het hoofd “Omvang van het hoger beroep” dat
blijkens mededeling van de raadsman ter ’s hofs terechtzitting het hoger beroep van de
verdachte, voor zover dit betrof de zaak A en de van het vonnis waarvan beroep deeluitmakende
beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging in de strafzaak C, voor de aanvang van de
terechtzitting was ingetrokken en dat derhalve alleen zaak B aan zijn oordeel was onderworpen.
Met dat oordeel had het hof art. 407 Sv niet miskend, aldus de Hoge Raad (ambtshalve), die
daarop liet volgen:

“Immers volgens die bepaling mag het hoger beroep worden beperkt tot een van de gevoegde
zaken. Dat brengt mee dat, indien de vordering tot tenuitvoerlegging berust op het zich schuldig
hebben gemaakt aan een nieuw strafbaar feit, zoals aangeduid in art. 14c, eerste lid, Sr en dit
nieuwe strafbaar feit door intrekking van het hoger beroep niet aan het oordeel van de
appelrechter wordt onderworpen, de appelrechter ook niet mag oordelen over een daarop
gegronde vordering tot tenuitvoerlegging. Dit zou slechts anders zijn, indien het openbaar
ministerie in hoger beroep de vordering tot tenuitvoerlegging zou hebben gewijzigd (vgl. HR 20
maart 2001, NJ 2001, 353). De stukken van het geding houden niet in dat dit in het onderhavig
geval is geschied. Opmerking verdient nog dat door de intrekking van het hoger beroep de door
de Politierechter gegeven last tot tenuitvoerlegging onherroepelijk is geworden zodat het Hof dan
ook in zoverre het vonnis van de Politierechter terecht niet heeft vernietigd.”

In HR 19 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK3348, NJ 2010/73 was het volgende aan de orde.
Aanvankelijk was de verdachte bij twee inleidende dagvaardingen – in de zaken B en C –
gedagvaard ter terechtzitting van de rechtbank. Ook was hij voor die terechtzitting opgeroepen
voor de behandeling van een vordering tot tenuitvoerlegging, die (kort gezegd) inhield dat de
verdachte (veroordeelde) zich had schuldig gemaakt aan strafbare feiten zoals tenlastegelegd in
zaak B. Vervolgens schorste de rechtbank het onderzoek ter voeging en gelijktijdige behandeling
van de zaken B en C met een nieuwe zaak, de zaak A. Op de daaropvolgende zitting beval zij de
voeging van de zaken A, B en C. De rechtbank sprak de verdachte van zaak B en enkele feiten in
de zaken A en C vrij en veroordeelde hem voor de andere feiten in de zaken A en C. Voorts
gelastte de rechtbank de vordering tot tenuitvoerlegging. In dat verband merkte zij nog op dat de
vordering tot tenuitvoerlegging was gevoegd met de behandeling van zaak B, ten aanzien
waarvan de verdachte was vrijgesproken, maar dat daarin geen beletsel was gelegen nu op de
zitting ook andere feiten waren behandeld ter zake waarvan verdachte wel was veroordeeld.
Namens de verdachte werd hoger beroep ingesteld. Ter terechtzitting in hoger beroep vorderde
de advocaat-generaal: “dat het Hof het vonnis waarvan beroep zal bevestigen”. Het hof vatte het
hoger beroep als te zijn beperkt tot het in zaak A en in zaak C tenlastegelegde. Vervolgens
veroordeelde het hof de verdachte ter zake van die feiten en wees het voorts de vordering tot
tenuitvoerlegging toe, daarbij (onder meer) overwegende:

“Ter terechtzitting heeft de raadsman van de verdachte aangevoerd dat de vordering
tenuitvoerlegging dient te worden afgewezen nu in de vordering staat vermeld dat de verdachte
zich in de proeftijd van het hierboven genoemde vonnis heeft schuldig gemaakt aan strafbare

707



1

2

3

4

feiten zoals omschreven in de tenlastelegging in zaak B. Nu de rechtbank heeft beslist dat hij
wordt vrijgesproken van de feiten zoals tenlastegelegd in zaak B had de rechtbank de vordering
tenuitvoerlegging moeten afwijzen. Het Hof stelt vast dat ter terechtzitting van de rechtbank zaak
B is gevoegd met de zaken A en C. Het hof zal hierdoor bij de beoordeling of de vordering
tenuitvoerlegging kan worden toegewezen acht slaan op de feiten zoals deze zijn tenlastegelegd
in de zaken A en C. De feiten waarvoor de verdachte wordt veroordeeld zijn gepleegd op 12
november 2006 (zaak A subsidiair) en 10 februari 2007 (zaak C feit 1), en vallen derhalve binnen
de proefperiode van de door de politierechter in de rechtbank Haarlem opgelegde deels
voorwaardelijke gevangenisstraf. Het hof zal mitsdien, gelet op artikel 14g van het Wetboek van
Strafrecht, de tenuitvoerlegging van de straf, voorwaardelijk opgelegd bij voormeld vonnis,
gelasten."

De Hoge Raad overwoog:

“3.5. Het Hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk geoordeeld dat de Advocaat-Generaal bij de
behandeling van de zaak in hoger beroep door bevestiging te vorderen van het vonnis van de
Rechtbank (waarin de toewijzing van de vordering tot tenuitvoerlegging was gegrond op de
bewezenverklaring in zaak A subsidiair en C onder 1) de grondslag van de vordering tot
tenuitvoerlegging aldus heeft gewijzigd dat zij erop is komen te berusten dat de verdachte zich
vóór het einde van de proeftijd heeft schuldig gemaakt aan de strafbare feiten die in de zaken A
en C zijn tenlastegelegd. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting.”

11. Wat betekent het voorgaande nu voor de onderhavige zaak? Anders wellicht dan de officier
van justitie, heeft in ieder geval de advocaat-generaal bij het hof de grondslag van de vordering
tot tenuitvoerlegging niet willen wijzigen. De advocaat-generaal heeft, naar het hof heeft
vastgesteld, ter ’s hofs terechtzitting immers naar voren gebracht dat de vordering tot
tenuitvoerlegging niet meer aanhangig was omdat er geen hoger beroep is ingesteld tegen de
daaraan gekoppelde hoofdzaak. Er was voor de advocaat-generaal ook geen reden voor wijziging
(uitbreiding) van de grondslag in die zin dat zij mede kwam te berusten op (ook) een andere
grond dan die welke in de vordering is vermeld. Het feit (feit A) waaraan de vordering tot
tenuitvoerlegging is gekoppeld, was immers (zoals het hof heeft overwogen) in hoger beroep niet
aan het oordeel van het hof onderworpen en voor dat feit was de verdachte al door de
politierechter veroordeeld.

12. Naar mijn inzicht is het bestreden oordeel van het hof noch onjuist noch onbegrijpelijk.

13. Het middel faalt.

14. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de
bestreden uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

15. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Een blik achter de papieren muur leert dat de vordering tot tenuitvoerlegging slechts twee
parketnummers noemt, te weten: 16-659564-14, dit is het parketnummer van de vordering zelf, en
16-137683-16, dit is het parketnummer van de daarmee samenhangende strafzaak.

Daarbij bevond zich dus ook de nieuwe zaak met parketnummer 16-036386-17 (zaak C).

In dezelfde zin de appelschriftuur.

De door mij tussen haakjes geplaatste en kennelijk in de overweging van het hof per abuis
weggevallen woorden ontleen ik aan het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van 22 mei
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2018, waarin vermeld staat: “[…] Indien uw hof van oordeel mocht zijn dat verdachte niet-ontvankelijk
dient te worden verklaard in het hoger beroep voor zover dit betrekking heeft op de vordering
tenuitvoerlegging, dan refereer ik mij aan uw oordeel.”
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2.1

Nummer 17/02033

Datum 28 mei 2019

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, van 19 januari 2017, nummer 21/002441-16, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft F.P. Slewe, advocaat te Amsterdam, bij
schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De Procureur-Generaal J. Silvis heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2. Aan de beoordeling van het middel voorafgaande beschouwingen over de vordering van de
benadeelde partij

Inleiding

Art. 51f Sv bepaalt dat diegene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, zich
als benadeelde partij kan voegen in het strafproces met een vordering tot vergoeding van die
schade. Op die vordering van de benadeelde partij is het materiële burgerlijk recht van
toepassing. Los van een door de benadeelde partij ingestelde vordering kan de rechter
ambtshalve de in art. 36f, eerste lid, Sr bedoelde schadevergoedingsmaatregel opleggen indien en
voor zover de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de
schade die door het strafbare feit is toegebracht. Deze maatregel komt hierna onder 2.9 kort aan
de orde.

Met de mogelijkheid tot het instellen van een vordering door benadeelde partijen heeft de
wetgever beoogd binnen het strafproces te voorzien in – kort gezegd – een eenvoudige en
laagdrempelige procedure die ertoe leidt dat personen die schade hebben geleden als gevolg van
een strafbaar feit zoveel mogelijk schadeloos worden gesteld. Indien echter de vordering van de
benadeelde partij naar het oordeel van de rechter een onevenredige belasting van het
strafgeding oplevert, kan de rechter bepalen dat die vordering in het geheel of ten dele niet-
ontvankelijk is en dat de benadeelde partij haar vordering, of het deel van de vordering dat niet-
ontvankelijk is, slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen (art. 361, derde lid, Sv).

De aldus voorziene eenvoudige procedure biedt aan de benadeelde partij en de verdachte niet
dezelfde processuele waarborgen als een gewone civielrechtelijke procedure, onder meer omdat
in de context van de strafrechtelijke procedure ingevolge art. 334 Sv slechts in beperkte mate
plaats is voor bewijslevering. Dit bezwaar wordt echter in afdoende mate ondervangen door
voornoemd art. 361, derde lid, Sv, welke bepaling mede in het licht van art. 6, eerste lid, EVRM

1 Geding in cassatie

711



2.2

aldus moet worden uitgelegd dat zij de strafrechter tot niet-ontvankelijkverklaring verplicht indien
hij niet verzekerd acht dat beide partijen in voldoende mate in de gelegenheid zijn geweest om
naar voren te brengen hetgeen zij ter staving van de vordering, onderscheidenlijk tot verweer
tegen de vordering kunnen aanvoeren en, voor zover nodig en mogelijk, daarvan bewijs te
leveren.1

Het bieden van die eenvoudige en laagdrempelige procedure tot schadeloosstelling van de
benadeelde partij kan de strafrechter voor complexe afwegingen stellen, nu de rechter ervoor
moet zorgen dat daarbij zowel de materiële, civielrechtelijke voorschriften als de processuele
regels en waarborgen die gelden bij de beoordeling van een vordering van een benadeelde partij
in acht worden genomen, terwijl de rechter daarnaast heeft te oordelen over de in de strafzaak
zelf aan de orde zijnde vragen.

De Hoge Raad ziet hierin aanleiding om aan de hand van zijn eerdere rechtspraak ten behoeve
van de rechtspraktijk enige aandachtspunten te bespreken die bij de beoordeling van de
vordering van de benadeelde partij een rol kunnen spelen. Daarvoor bestaat temeer aanleiding nu
met ingang van 1 januari 2019 de wet is uitgebreid met de mogelijkheid van verhaal van
zogenoemde verplaatste schade binnen het strafproces alsmede met de mogelijkheid van
vergoeding van zogenoemde affectieschade.

Mede gelet op het grote belang dat benadeelde partijen erbij hebben op een eenvoudige wijze
schadeloos gesteld te worden voor de schade die zij door een strafbaar feit hebben geleden,
beoogt deze uiteenzetting ook te voorkomen dat de strafrechter vaker dan nodig gebruikmaakt
van zijn bevoegdheid een benadeelde partij in haar vordering niet-ontvankelijk te verklaren omdat
hij vindt dat de behandeling daarvan een onevenredige belasting van het strafgeding zou
opleveren.

Toepasselijke wettelijke bepalingen

De volgende bepalingen zijn in het bijzonder van belang.

- Art. 51a, eerste lid, Sv:

“In deze titel wordt verstaan onder:

a. Slachtoffer:

1° degene die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel
heeft ondervonden. Met het slachtoffer wordt gelijkgesteld de rechtspersoon die als rechtstreeks
gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel heeft ondervonden;

2° nabestaande: familieleden van een persoon wiens overlijden rechtstreeks veroorzaakt is door
een strafbaar feit.

b. Familieleden: de echtgenoot, de geregistreerde partner dan wel een andere levensgezel van het
slachtoffer, de bloedverwanten in rechte lijn, de bloedverwanten in de zijlijn tot en met de vierde
graad en de personen die van het slachtoffer afhankelijk zijn;

(...)”

- Art. 51f Sv (tot 1 januari 2019):

“1. Degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, kan zich terzake van
zijn vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij voegen in het strafproces.

2. Indien de in het eerste lid bedoelde persoon ten gevolge van het strafbare feit is overleden,
kunnen zich voegen diens erfgenamen terzake van hun onder algemene titel verkregen vordering
en de personen, bedoeld in artikel 108, eerste en tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek terzake van de daar bedoelde vorderingen.

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde personen kunnen zich eveneens voor een deel van hun
vordering voegen.

(...)”
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- Art. 51f, tweede lid, Sv (met ingang van 1 januari 2019):

“Indien de in het eerste lid genoemde persoon ten gevolge van het strafbare feit is overleden,
kunnen zich voegen diens erfgenamen ter zake van hun onder algemene titel verkregen vordering
en de personen, bedoeld in artikel 108, eerste tot en met vierde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek ter zake van de daar bedoelde vorderingen. Indien de in het eerste lid genoemde persoon ten
gevolge van het strafbare feit letsel heeft, kunnen zich voegen de personen, bedoeld in artikel 107,
eerste lid, onder a en b, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de daar bedoelde
vorderingen.”

- Art. 51g Sv:

“1. Bij de mededeling op grond van artikel 51a, derde lid, dat vervolging tegen een verdachte
wordt ingesteld, zendt de officier van justitie een formulier voor voeging toe. Voor de aanvang van
de terechtzitting geschiedt de voeging door een opgave van de inhoud van de vordering en van
de gronden waarop deze berust, bij de officier van justitie die met de vervolging van het strafbare
feit is belast. Deze opgave vindt plaats door middel van een door Onze Minister van Veiligheid en
Justitie vastgesteld formulier of een elektronische voorziening, als bedoeld in artikel 51ac, achtste
lid.

2. De officier van justitie doet van de voeging zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de
verdachte en, in het in het vierde lid bedoelde geval, aan diens ouders of voogd.

3. Ter terechtzitting geschiedt de voeging door de opgave, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin,
bij de rechter uiterlijk voordat de officier van justitie in de gelegenheid is gesteld overeenkomstig
artikel 311 het woord te voeren. Deze opgave kan ook mondeling worden gedaan.

(...)”

- Art. 333 Sv:

“Indien naar het oordeel van de rechtbank de benadeelde partij kennelijk niet ontvankelijk is, kan
zij zonder nader onderzoek van de zaak de niet ontvankelijkheid van de benadeelde partij
uitspreken.”

- Art. 334, eerste lid, Sv:

“De benadeelde partij kan ter terechtzitting tot het bewijs van de ten gevolge van het strafbare
feit geleden schade stukken overleggen, doch geen getuigen of deskundigen aanbrengen.”

- Art. 335 Sv:

“Behoudens toepassing van art. 333 doet de rechtbank over de vordering van de benadeelde
partij uitspraak gelijktijdig met de einduitspraak in de strafzaak.”

- Art. 361 Sv:

“1. Indien over de vordering van de benadeelde partij gelijktijdig met de strafzaak uitspraak dient
te worden gedaan, beraadslaagt de rechtbank mede over de ontvankelijkheid van de benadeelde
partij, over de gegrondheid van haar vordering en over de verwijzing in de kosten door die partij,
de verdachte en, in het in artikel 51g, vierde lid bedoelde geval, diens ouders of voogd gemaakt.
De beraadslaging over de verwijzing in de kosten vindt ook plaats indien artikel 333 toepassing
heeft gevonden.

2. De benadeelde partij zal alleen ontvankelijk zijn in haar vordering indien:

a. de verdachte enige straf of maatregel wordt opgelegd, dan wel in geval van toepassing van
artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht en

b. aan haar rechtstreeks schade is toegebracht door het bewezen verklaarde feit of door een
strafbaar feit, waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en
ter kennis van de rechtbank wordt gebracht, en waarmee door de rechtbank bij de strafoplegging
rekening is gehouden.
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3. Indien behandeling van de vordering van de benadeelde partij naar het oordeel van de
rechtbank een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, kan de rechtbank op verzoek
van de verdachte of op vordering van de officier van justitie dan wel ambtshalve, bepalen dat de
vordering in het geheel of ten dele niet ontvankelijk is en dat de benadeelde partij haar vordering,
of het deel van de vordering dat niet ontvankelijk is, slechts bij de burgerlijke rechter kan
aanbrengen.

4. Het vonnis houdt, tenzij de rechtbank met toepassing van artikel 333 zonder nader onderzoek
van de zaak de niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partij heeft uitgesproken, ook in de
beslissing van de rechtbank over de vordering van de benadeelde partij. Deze beslissing is met
redenen omkleed.

5. Indien de rechtbank de in artikel 51g, vierde lid, bedoelde vordering van de benadeelde partij
gegrond oordeelt, dan wijst zij de vordering toe ten laste van de ouders of de voogd en
veroordeelt zij hen de schade te vergoeden.

6. Voorts bevat het vonnis de beslissing van de rechtbank over de verwijzing in de kosten door de
benadeelde partij, de verdachte en, in het in artikel 51g, vierde lid bedoelde geval, diens ouders of
voogd gemaakt.”

- Art. 592a Sv:

“Indien een benadeelde partij zich in het geding heeft gevoegd, beslist de rechter die een
uitspraak als bedoeld in artikel 333 of 335 doet, over de kosten door de benadeelde partij, de
verdachte en, in het in artikel 51g, vierde lid bedoelde geval, diens ouders of voogd gemaakt en
ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.”

- Art. 24c Sr:

“1. Bij de uitspraak waarbij geldboete wordt opgelegd, beveelt de rechter voor het geval dat noch
volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende
hechtenis zal worden toegepast. Indien de veroordeelde een rechtspersoon is, blijft dit bevel
achterwege. Artikel 51, laatste lid, is van overeenkomstige toepassing.

(...)

3. De vervangende hechtenis beloopt ten minste één dag en ten hoogste een jaar. Voor elke volle
€ 25 van de geldboete wordt niet meer dan één dag opgelegd.

4. Wanneer een gedeelte van het verschuldigde bedrag is voldaan, vermindert de duur van de
vervangende hechtenis naar evenredigheid. Heeft deze vermindering tot gevolg dat voor een
gedeelte van een dag vervangende hechtenis zou moeten worden ondergaan, dan vindt afronding
naar boven plaats tot het naaste aantal gehele dagen.

5. Het vorige lid is ook van toepassing in gevallen waarin de betaling geschiedt nadat reeds een
deel van de vervangende hechtenis ten uitvoer is gelegd.

(...)”

- Art. 36f Sr (tot 1 januari 2019):

“1. Aan degene die bij rechterlijke uitspraak wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld tot een
straf of aan wie bij rechterlijke uitspraak een maatregel of een last als bedoeld in artikel 37 wordt
opgelegd, of waarbij door de rechter bij de strafoplegging rekening is gehouden met een strafbaar
feit, waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en ter kennis
van de rechtbank wordt gebracht dan wel jegens wie een strafbeschikking wordt uitgevaardigd,
kan de verplichting worden opgelegd tot betaling aan de staat van een som gelds ten behoeve
van het slachtoffer of diens nabestaanden in de zin van artikel 51f, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering. De staat keert een ontvangen bedrag onverwijld uit aan het slachtoffer of
diens nabestaanden in de zin van artikel 51f, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.

2. De maatregel kan worden opgelegd indien en voor zover de verdachte jegens het slachtoffer
naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht.
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(...)

7. Indien de veroordeelde voor een misdrijf niet of niet volledig binnen acht maanden na de dag
waarop het vonnis of arrest, waarbij de maatregel bedoeld in het eerste lid is opgelegd,
onherroepelijk is geworden, aan zijn verplichting heeft voldaan, keert de staat het resterende
bedrag uit aan het slachtoffer dat geen rechtspersoon is. Bij algemene maatregel van bestuur kan
worden bepaald dat deze uitkering gedurende een in deze algemene maatregel van bestuur te
bepalen tijd wordt beperkt tot slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Bij algemene
maatregel van bestuur kan tevens worden bepaald dat aan de uit te keren bedragen een
bovengrens van € 5 000 of hoger wordt gesteld met dien verstande dat deze bovengrens niet
geldt voor de uitkering aan slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf. De staat verhaalt het
uitgekeerde bedrag, alsmede de krachtens het vierde lid ingetreden verhogingen, op de
veroordeelde.

8. De artikelen 24c en 77l, tweede tot en met zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis of vervangende jeugddetentie
de verplichting ingevolge de maatregel tot schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer niet
opheft.”

- Art. 36f Sr (met ingang van 1 januari 2019):

“1. Aan degene die bij rechterlijke uitspraak wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld tot een
straf of aan wie bij rechterlijke uitspraak een maatregel of een last als bedoeld in artikel 37 wordt
opgelegd, of waarbij door de rechter bij de strafoplegging rekening is gehouden met een strafbaar
feit, waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en ter kennis
van de rechtbank wordt gebracht dan wel jegens wie een strafbeschikking wordt uitgevaardigd,
kan de verplichting worden opgelegd tot betaling aan de staat van een som gelds ten behoeve
van het slachtoffer of diens nabestaanden de personen genoemd in de zin van artikel 51f, tweede
lid, van het Wetboek van Strafvordering. De staat keert een ontvangen bedrag onverwijld uit aan
het slachtoffer of diens nabestaanden de personen genoemd in artikel 51f, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering.

2. De maatregel kan worden opgelegd indien en voor zover de verdachte jegens het slachtoffer
naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare feit is toegebracht.

(...)

7. Indien de veroordeelde voor een misdrijf niet of niet volledig binnen acht maanden na de dag
waarop het vonnis of arrest, waarbij de maatregel bedoeld in het eerste lid is opgelegd,
onherroepelijk is geworden, aan zijn verplichting heeft voldaan, keert de staat het resterende
bedrag uit aan de in de slotzin van het slachtoffer dat eerste lid genoemde personen, die geen
rechtspersoon is zijn. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat deze uitkering
gedurende een in deze algemene maatregel van bestuur te bepalen tijd wordt beperkt tot
slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Bij algemene maatregel van bestuur kan tevens
worden bepaald dat aan de uit te keren bedragen een bovengrens van € 5 000 of hoger wordt
gesteld met dien verstande dat deze bovengrens niet geldt voor de uitkering aan slachtoffers van
een gewelds- of zedenmisdrijf. De staat verhaalt het uitgekeerde bedrag, alsmede de krachtens
het vierde lid ingetreden verhogingen, op de veroordeelde.

8. De artikelen 24c en 77l, tweede tot en met zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing, met
dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis of vervangende jeugddetentie
de verplichting ingevolge de maatregel tot schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer niet
opheft.”

- Art. 60a Sr:

“Bij samenloop op de wijze in de artikelen 57 en 58 bedoeld, geldt voor de maatregel genoemd in
artikel 36f dat de vervangende vrijheidsstraffen gezamenlijk het maximum, bepaald in artikel 24c,
derde lid, niet mogen overschrijden.”

- Art. 6:83, aanhef en onder b, BW:
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“Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:

(...)

b. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als
bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen.”

- Art. 6:95, eerste lid, BW (met ingang van 1 januari 2019):

“De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden
vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op
vergoeding hiervan recht geeft.”

- Art. 6:96 BW:

“1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.

2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:

a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis
waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;

b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;

c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

3. Lid 2 onder b en c is niet van toepassing voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende de proceskosten van
toepassing zijn.

(...)”

- Art. 6:97 BW:

“De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming
is. Kan de omvang van de schade niet nauwkeurig worden vastgesteld, dan wordt zij geschat.”

- Art. 6:98 BW:

“Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien de
aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan
worden toegerekend.”

- Art. 6:102, eerste lid, BW:

“Rust op ieder van twee of meer personen een verplichting tot vergoeding van dezelfde schade,
dan zijn zij hoofdelijk verbonden. Voor de bepaling van hetgeen zij krachtens artikel 10 in hun
onderlinge verhouding jegens elkaar moeten bijdragen, wordt de schade over hen verdeeld met
overeenkomstige toepassing van artikel 101, tenzij uit wet of rechtshandeling een andere
verdeling voortvloeit.”

- Art. 6:106 BW:

“Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar
billijkheid vast te stellen schadevergoeding:

a. indien de aansprakelijke persoon het oogmerk had zodanig nadeel toe te brengen;

b. indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad
of op andere wijze in zijn persoon is aangetast;

c. indien het nadeel gelegen is in aantasting van de nagedachtenis van een overledene en
toegebracht is aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner of
een bloedverwant tot in de tweede graad van de overledene, mits de aantasting plaatsvond op
een wijze die de overledene, ware hij nog in leven geweest, recht zou hebben gegeven op
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schadevergoeding wegens het schaden van zijn eer of goede naam.”

- Art. 6:107 BW (met ingang van 1 januari 2019):

“1. 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:

a. de kosten die een derde anders dan krachtens een verzekering ten behoeve van de gekwetste
heeft gemaakt en die deze laatste, zo hij ze zelf zou hebben gemaakt, van die ander had kunnen
vorderen; en

b. een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag of bedragen voor
nadeel dat niet in vermogensschade bestaat geleden door de in lid 2 genoemde naasten van de
gekwetste met ernstig en blijvend letsel.

2. De naasten, bedoeld in lid 1 onder b, zijn:

a. de ten tijde van de gebeurtenis niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerde
partner van de gekwetste;

b. de levensgezel van de gekwetste, die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam met deze een
gemeenschappelijke huishouding voert;

c. degene die ten tijde van de gebeurtenis de ouder van de gekwetste is;

d. degene die ten tijde van de gebeurtenis het kind van de gekwetste is;

e. degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor de gekwetste
heeft;

f. degene voor wie de gekwetste ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg
heeft;

g. een andere persoon die in een zodanige nauwe persoonlijke relatie tot de gekwetste staat, dat
uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij voor de toepassing van lid 1 onder b
als naaste wordt aangemerkt.

(...)”

- Art. 6:108 BW (met ingang van 1 januari 2019):

“1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk
is overlijdt, is die ander verplicht tot vergoeding van schade door het derven van
levensonderhoud:

a. aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de
minderjarige kinderen van de overledene, tot ten minste het bedrag van het hun krachtens de wet
verschuldigde levensonderhoud;

b. aan andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het
overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke
uitspraak verplicht was;

c. aan degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de
overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een
groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn
voortgezet en zij redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien;

d. aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens
levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding,
voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze
huishouding moet worden voorzien.

2. Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging
zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de
omstandigheden van de overledene.
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3. Voorts is de aansprakelijke verplicht tot vergoeding van een bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur vast te stellen bedrag of bedragen voor nadeel dat niet in
vermogensschade bestaat, geleden door de in lid 4 genoemde naasten als gevolg van het
overlijden.

4. De naasten, bedoeld in lid 3, zijn:

a. de ten tijde van de gebeurtenis niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerde
partner van de overledene;

b. de levensgezel van de overledene, die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam met deze een
gemeenschappelijke huishouding voert;

c. degene die ten tijde van de gebeurtenis ouder van de overledene is;

d. degene die ten tijde van de gebeurtenis het kind van de overledene is;

e. degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor de
overledene heeft;

f. degene voor wie de overledene ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de
zorg heeft;

g. een andere persoon die ten tijde van de gebeurtenis in een zodanige nauwe persoonlijke
relatie tot de overledene staat, dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij
voor de toepassing van lid 3 als naaste wordt aangemerkt.

(...)”

- Art. 6:119, eerste lid, BW:

“De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom,
bestaat in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening
daarvan in verzuim is geweest.”

- Art. 6:162 BW:

“1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend,
is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.

2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten
in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het
maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een
rechtvaardigingsgrond.

3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn
schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor
zijn rekening komt.”

- Art. 139 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv):

“Indien de gedaagde niet op de eerste of op een door de rechter nader bepaalde roldatum in het
geding verschijnt dan wel verzuimt advocaat te stellen of, indien verschuldigd, het griffierecht niet
tijdig voldoet hoewel hem dat bij dagvaarding was aangezegd, en de voorgeschreven termijnen
en formaliteiten in acht zijn genomen, verleent de rechter verstek tegen hem en wijst hij de
vordering toe, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.”

- Art. 149 Rv:

“1. Tenzij uit de wet anders voortvloeit, mag de rechter slechts die feiten of rechten aan zijn
beslissing ten grondslag leggen, die in het geding aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld
en die overeenkomstig de voorschriften van deze afdeling zijn komen vast te staan. Feiten of
rechten die door de ene partij zijn gesteld en door de wederpartij niet of niet voldoende zijn
betwist, moet de rechter als vaststaand beschouwen, behoudens zijn bevoegdheid bewijs te
verlangen, zo vaak aanvaarding van de stellingen zou leiden tot een rechtsgevolg dat niet ter vrije
bepaling van partijen staat.
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2. Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid, alsmede algemene ervaringsregels
mogen door de rechter aan zijn beslissing ten grondslag worden gelegd, ongeacht of zij zijn
gesteld, en behoeven geen bewijs.”

- Art. 150 Rv:

“De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de
bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van
redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.”

- Art. 236 Rv:

“1. Beslissingen die de rechtsbetrekking in geschil betreffen en zijn vervat in een in kracht van
gewijsde gegaan vonnis, hebben in een ander geding tussen dezelfde partijen bindende kracht.

(...)

3. Het gezag van gewijsde wordt niet ambtshalve toegepast.”

- Art. 237 Rv:

“1. De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld. De
kosten mogen echter geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd tussen echtgenoten of
geregistreerde partners of andere levensgezellen, bloedverwanten in de rechte lijn, broers en
zusters of aanverwanten in dezelfde graad, alsmede indien partijen over en weer op enkele
punten in het ongelijk zijn gesteld. Ook kan de rechter de kosten die nodeloos werden
aangewend of veroorzaakt, voor rekening laten van de partij die deze kosten aanwendde of
veroorzaakte.

2. Bij een tussenvonnis kan de beslissing over de kosten tot het eindvonnis worden aangehouden.

3. Het bedrag van de kosten waarin de verliezende partij wordt veroordeeld, wordt, voor zover die
kosten vóór de uitspraak zijn gemaakt en niet aan haar zijde zijn gevallen, bij het vonnis
vastgesteld.

4. De na de uitspraak ontstane kosten worden op verzoek van de partij in het voordeel van wie
een kostenveroordeling is uitgesproken, begroot door de rechter die het vonnis heeft gewezen.
Deze geeft daarvoor een bevelschrift af. Hiertegen is geen hogere voorziening toegelaten.

(...)”

- Art. 238 Rv:

“1. In zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen, wordt, indien de wederpartij van de in
het ongelijk gestelde partij zonder gemachtigde procedeert, onder de kosten waarin
laatstgenoemde partij wordt veroordeeld, opgenomen een door de rechter te bepalen bedrag
voor noodzakelijke reis- en verblijfkosten van die wederpartij. De rechter kan onder de kosten
waarin de in het ongelijk gestelde partij wordt veroordeeld, ook opnemen een door hem te
bepalen bedrag voor noodzakelijke verletkosten van de wederpartij.

2. Procedeert de wederpartij van de in het ongelijk gestelde partij met een gemachtigde, dan
wordt onder die kosten een door de rechter te bepalen bedrag opgenomen voor salaris en
noodzakelijke verschotten van de gemachtigde, tenzij de rechter om in het vonnis te vermelden
redenen anders beslist.”

- Art. 239 Rv:

“In zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, kunnen van de kosten van de
wederpartij slechts de salarissen en verschotten van de advocaat van die wederpartij ten laste
van de in het ongelijk gestelde partij worden gebracht.”

- Art. 241 Rv:

“Ter zake van verrichtingen waarvoor de in de artikelen 237 tot en met 240 bedoelde kosten een
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2.3.2

2.4.1

2.4.2

vergoeding plegen in te sluiten, zoals die ter voorbereiding van gedingstukken en ter instructie
van de zaak, kan jegens de wederpartij geen vergoeding op grond van artikel 96, tweede lid, van
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek worden toegekend, maar zijn alleen de regels betreffende
proceskosten van toepassing. (...)”

‘Rechtstreekse schade’ (art. 51f, eerste lid, Sv; art. 361, tweede lid aanhef en onder b, Sv)

De benadeelde partij kan in het strafproces vergoeding vorderen van de schade die zij door
een strafbaar feit heeft geleden indien tussen het bewezenverklaarde handelen van de
verdachte en de schade voldoende verband bestaat om te kunnen aannemen dat de
benadeelde partij door dit handelen rechtstreeks schade heeft geleden.

Voor de beantwoording van de vraag of zodanig verband bestaat zijn de concrete
omstandigheden van het geval bepalend.2 Voor het aannemen van zodanig verband is niet
vereist dat de schade betrekking heeft op voorwerpen die in de bewezenverklaring zijn
vermeld.3 Evenmin geldt met betrekking tot vermogensdelicten als bovengrens aan de
schadevergoeding het bedrag dat de verdachte door het bewezenverklaarde misdrijf heeft
verworven.4 Voorts is niet vereist dat de benadeelde partij is getroffen in een belang dat
door de overtreden strafbepaling rechtstreeks wordt beschermd.5

Van zodanige schade die de benadeelde partij rechtstreeks door een strafbaar feit heeft
geleden, was bijvoorbeeld sprake in het geval waarin:6

(i) de benadeelde partij door de verdachte was mishandeld en haar schade bestond uit de
reparatiekosten van de fiets die zij had laten vallen op het moment dat de verdachte op haar
afkwam en haar mishandelde;7

(ii) de benadeelde partij een vergoeding vorderde van het geld dat door een onbekend
gebleven persoon is opgenomen nadat de verdachte de bankpas van de benadeelde partij
had gestolen;8

(iii) de benadeelde partij vergoeding vorderde van loon, gederfd door het opnemen van een
vrije dag vanwege de door de verdachte in haar woning gepleegde inbraak;9

(iv) de benadeelde partij vergoeding vorderde van schade die was ontstaan doordat de
politie op zoek was naar (mede)daders van de door de verdachte gepleegde inbraak en
daarbij schade toebracht aan een deur in de woning van de benadeelde partij.10

Schade

Voor vergoeding aan de benadeelde partij komt overeenkomstig de regels van het materiële
burgerlijk recht slechts in aanmerking de schade die de benadeelde partij heeft geleden als
gevolg van de onrechtmatige gedragingen van de verdachte, voor zover deze schade op de
voet van art. 6:98 BW aan de verdachte kan worden toegerekend. Deze schade kan bestaan
uit vermogensschade en, voor zover de wet daarop aanspraak geeft, ander nadeel (art.
6:95, eerste lid, BW).

a) Vermogensschade (art. 6:96 BW)

Vermogensschade kan zowel geleden verlies als gederfde winst omvatten (art. 6:96, eerste
lid, BW). Zij bestaat uit de daadwerkelijke verandering die het vermogen van de benadeelde
partij door het strafbare feit heeft ondergaan. Uitgangspunt is dus de vergoeding van de
concreet geleden schade.

Bij beschadiging of verlies van een zaak kan in veel gevallen worden gekozen voor
berekening van de schade uitsluitend aan de hand van de (vervangings)waarde van die
zaak in het economisch verkeer (abstracte schadeberekening). Indien het een beschadigde
zaak betreft waarvan herstel mogelijk en economisch verantwoord is, zal het geldbedrag
waarin de waardevermindering van de zaak kan worden uitgedrukt in het algemeen gelijk
zijn aan de – naar objectieve maatstaven berekende – herstelkosten. Indien herstel van de
zaak niet meer mogelijk of niet verantwoord is en in geval van zaakverlies, wordt de waarde
van de zaak vergoed. Ook in andere, bijzondere gevallen kan – zowel op praktische gronden
als om redenen van billijkheid – een uitzondering op voornoemd uitgangspunt van concrete
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2.4.5

schadeberekening worden aanvaard.11

Indien de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, wordt zij geschat
(art. 6:97 BW).

Als vermogensschade komen ingevolge art. 6:96, tweede lid, BW mede voor vergoeding in
aanmerking:

a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de
gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;12

b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid,13 waaronder ook zijn
begrepen de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt om het gepleegde strafbare feit
aan het licht te brengen;14

c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

Onder vermogensschade in de hiervoor bedoelde zin zijn echter niet begrepen de door een
benadeelde partij gemaakte kosten voor rechtsbijstand; deze zijn te rekenen tot de hierna
te bespreken proceskosten waaromtrent de rechter ingevolge art. 592a Sv in de daar
bedoelde gevallen een afzonderlijke beslissing dient te geven.

b) Ander nadeel dat voor vergoeding in aanmerking komt: immateriële schade 
(art. 6:106 BW)

Art. 6:106 BW geeft een limitatieve opsomming van gevallen waarin deze bepaling recht
geeft op vergoeding van immateriële schade als gevolg van onrechtmatig handelen, te
weten in geval van:

a. oogmerk om zodanige schade toe te brengen, bijvoorbeeld indien de verdachte iemand
heeft gedood met het oogmerk aan de benadeelde partij immateriële schade toe te
brengen;15

b. aantasting in de persoon: 1) door het oplopen van lichamelijk letsel, 2) door schade in zijn
eer of goede naam of 3) op andere wijze;

c. bepaalde gevallen van aantasting van de nagedachtenis van een overledene.

Van de onder b.3) bedoelde aantasting in de persoon ‘op andere wijze’ is in ieder geval
sprake indien de benadeelde partij geestelijk letsel heeft opgelopen. Degene die zich hierop
beroept, zal voldoende concrete gegevens moeten aanvoeren waaruit kan volgen dat in
verband met de omstandigheden van het geval psychische schade is ontstaan. Daartoe is
vereist dat naar objectieve maatstaven het bestaan van geestelijk letsel kan worden
vastgesteld. Ook als het bestaan van geestelijk letsel in voornoemde zin niet kan worden
aangenomen, is niet uitgesloten dat de aard en de ernst van de normschending en van de
gevolgen daarvan voor de benadeelde, meebrengen dat van de in art. 6:106, aanhef en
onder b, BW bedoelde aantasting in zijn persoon ‘op andere wijze’ sprake is. In zo een geval
zal degene die zich hierop beroept de aantasting in zijn persoon met concrete gegevens
moeten onderbouwen. Dat is slechts anders indien de aard en de ernst van de
normschending meebrengen dat de in dit verband relevante nadelige gevolgen daarvan voor
de benadeelde zo voor de hand liggen, dat een aantasting in de persoon kan worden
aangenomen.16 Van een aantasting in de persoon ‘op andere wijze’ als bedoeld in 
art. 6:106, aanhef en onder b, BW is niet reeds sprake bij de enkele schending van een
fundamenteel recht.17

Vergoeding van immateriële schade zoals onder b.3) bedoeld kan ook plaatsvinden als door
het waarnemen van het strafbare feit of door de directe confrontatie met de ernstige
gevolgen ervan, een hevige emotionele schok bij de benadeelde partij is teweeggebracht,
waaruit geestelijk letsel voortvloeit, hetgeen zich met name zal kunnen voordoen indien
iemand tot wie de aldus getroffene in een nauwe affectieve relatie staat, bij het
tenlastegelegde is gedood of gewond (zogenoemde ‘shockschade’).18

c) ‘affectieschade’ en ‘verplaatste schade’; uitbreiding per 1 januari 2019
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Onder de limitatieve opsomming in art. 6:106 BW valt niet de schade in verband met het
verdriet om het overlijden of het door ernstig en blijvend letsel gekwetst raken van een
naaste, de zogenoemde ‘affectieschade’. Door de inwerkingtreding op 1 januari 2019 van de
Wet van 11 april 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van
Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade
mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door
derden in het strafproces te bevorderen (Stb. 2018, 132), wordt de kring van tot
schadevergoeding gerechtigden echter verruimd in die zin dat het voor de in art. 6:107,
tweede lid, BW en art. 6:108, vierde lid, BW genoemde naasten van slachtoffers mogelijk
wordt om een (forfaitaire) vergoeding van affectieschade te vorderen indien sprake is van
overlijden of ernstig en blijvend letsel van het slachtoffer. Art. 51f, tweede lid, Sv is gewijzigd
in die zin dat deze naasten zich in het strafproces kunnen voegen met de hier aan de orde
zijnde vordering tot vergoeding van ‘affectieschade’.

Met betrekking tot het overgangsrecht blijkt uit de wetsgeschiedenis dat deze verruiming
slechts gevolgen heeft ten aanzien van schadeveroorzakende gebeurtenissen die
plaatsvinden na de inwerkingtreding van deze wetswijziging per 1 januari 2019.19

Daarnaast is art. 51f, tweede lid, Sv gewijzigd in die zin dat derden zich met ingang van 
1 januari 2019 in het strafproces kunnen voegen ter zake van de kosten die zij ten behoeve
van het slachtoffer hebben gemaakt, de zogenoemde ‘verplaatste schade’ zoals bedoeld in
art. 6:107, eerste lid onder a, BW. Dit betreft kosten die het slachtoffer, als niet de derde
maar hijzelf deze zou hebben gemaakt, van de verdachte had kunnen vorderen; in de
wetsgeschiedenis worden als voorbeelden genoemd de reparatiekosten van een fiets, die
de ouders voor hun rekening nemen na een ongeval van hun kind, en de kosten die ouders
hebben gemaakt voor de medische behandeling en begeleiding van een misbruikt kind.20

De omstandigheid dat art. 6:107 BW aan derden een eigen recht op schadevergoeding
toekent ter zake van ‘verplaatste schade’ en de thans op grond van art. 51f, tweede lid, Sv
bestaande mogelijkheid voor die derden om zich ter zake daarvan te voegen in het
strafproces, doen overigens niet af aan de bevoegdheid van het slachtoffer om, als
benadeelde partij, ook zelf vergoeding van deze schade te vorderen. Bij een en ander
verdient aantekening dat, indien de verdachte de schade heeft vergoed aan de derde die de
kosten daadwerkelijk heeft gemaakt, hij in zoverre ook tegenover het slachtoffer is bevrijd
en omgekeerd.21

Wettelijke rente

De benadeelde partij kan betaling van de – overeenkomstig de criteria van het 
Burgerlijk Wetboek te berekenen – wettelijke rente vorderen over het bedrag dat zij aan schade
heeft geleden; dit kan op het voegingsformulier (of het bijbehorende
schadeonderbouwingsformulier), bij aparte brief of mondeling ter zitting in eerste aanleg. De
benadeelde partij moet uitdrukkelijk aanspraak maken op de wettelijke rente; de rechter kan deze
rente niet ambtshalve toewijzen.22 In beginsel is de wettelijke rente ingevolge 
art. 6:83, aanhef en onder b, BW zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf het moment waarop
de schade die het gevolg is van de onrechtmatige daad van de verdachte, is ingetreden.23

Opmerking verdient dat de omstandigheid dat de benadeelde partij niet heeft gevorderd dat de
wettelijke rente wordt vergoed, er niet aan in de weg staat dat de rechter bepaalt dat de op de
voet van art. 36f Sr opgelegde betalingsverplichting (schadevergoedingsmaatregel) moet worden
vermeerderd met de wettelijke rente.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat indien en voor zover meerdere personen verplicht zijn tot
vergoeding van dezelfde schade (art. 6:102 BW), hetgeen doorgaans het geval is indien de
schade is ontstaan door onrechtmatige gedragingen van twee of meer personen.24 Dit is anders
bij de beantwoording van de vraag in hoeverre hoofdelijkheid bestaat voor een verplichting tot
betaling van het bedrag van het wederrechtelijk verkregen voordeel op grond van art. 36e,
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zevende lid, Sr, nu het daarbij niet gaat om aansprakelijkheid voor toegebrachte schade, maar om
voordeel dat de betrokkene daadwerkelijk heeft behaald.25

Indien de rechter oordeelt dat sprake is van hoofdelijkheid moet hij dit bij de toewijzing van de
vordering van de benadeelde partij en bij het opleggen van de schadevergoedingsmaatregel
tevens in het dictum tot uitdrukking brengen. Aldus wordt duidelijk dat de door de wet aan
hoofdelijkheid verbonden gevolgen – waaronder de bevrijding van de schuldenaar in geval van
betaling door een medeschuldenaar (art. 6:7, tweede lid, BW) – intreden.

Ook de gedragingen van een medeplichtige kunnen de grondslag vormen voor diens hoofdelijke
aansprakelijkheid tot vergoeding van de door het strafbare feit veroorzaakte schade.26

Proceskosten

Ingevolge art. 592a Sv dient de rechter in zijn uitspraak tevens te beslissen over de kosten
door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken,
welke beslissing ingevolge art. 361, zesde lid, Sv in de uitspraak dient te worden
opgenomen.27 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de motivering van rechterlijke
uitspraken strekken zich niet uit tot de daarin opgenomen beslissing omtrent de hoogte van
de kosten noch tot de vaststelling van wat tot die kosten moet worden gerekend. De
begroting van de proceskosten is een feitelijke beslissing die geen motivering behoeft.

De kosten van rechtsbijstand zijn niet aan te merken als schade die rechtstreeks is geleden
door het strafbare feit zoals bedoeld in art. 51f, eerste lid, Sv, maar als proceskosten zoals
hiervoor bedoeld.28 Indien een benadeelde partij dergelijke proceskosten als onderdeel van
de schade in de zin van art. 51f Sv vordert, dient zij in zoverre in die vordering niet-
ontvankelijk te worden verklaard. Het voorgaande brengt mee dat dergelijke kosten ook niet
in aanmerking kunnen worden genomen bij de oplegging van de in art. 36f, eerste lid, Sr
voorziene schadevergoedingsmaatregel.29

Een redelijke uitleg van art. 592a Sv brengt mee dat bij de begroting van de daar bedoelde
kosten dezelfde maatstaf wordt gehanteerd als in civiele procedures.30 Bij dat uitgangspunt
dienen enkele kanttekeningen te worden geplaatst. In civiele procedures wordt doorgaans
bij de begroting van door een in het ongelijk gestelde partij te vergoeden proceskosten een
zogenoemd liquidatietarief gehanteerd, zoals neergelegd in het op rechtspraak.nl
gepubliceerde 'Salarissen in rolzaken kanton' of 'Liquidatietarief rechtbanken en hoven'. Zo
een liquidatietarief is geen recht in de zin van art. 79 RO, maar slechts een de rechter niet
bindende richtlijn.31 Een dergelijke richtlijn leent zich bovendien niet steeds voor directe
toepassing op de door de raadsman verrichte werkzaamheden ten behoeve van de
benadeelde partij die zich in het strafproces heeft gevoegd.32

In civiele procedures blijft in geval van een kostenveroordeling ten gunste van een met
toevoeging procederende partij de toevoeging buiten beschouwing en plegen de kosten van
rechtsbijstand eveneens te worden begroot aan de hand van het toepasselijke
liquidatietarief. Het is vervolgens aan de advocaat van deze partij om deze proceskosten te
innen. Op grond van art. 32, derde lid, Besluit vergoedingen rechtsbijstand brengt de Raad
voor de Rechtsbijstand de proceskostenvergoeding in mindering op de aan de
rechtsbijstandverlener toekomende toevoegingsvergoeding, behoudens het bepaalde in het
vijfde lid.33

Een niet-ontvankelijkverklaring van de vordering van de benadeelde partij op de grond dat
behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert,
brengt niet zonder meer mee dat de benadeelde partij zelf de kosten moet dragen die zij
heeft moeten maken ten behoeve van de voeging in het strafproces. De beslissing om in een
zodanig geval – waarbij is bepaald dat de benadeelde partij haar vordering slechts bij de
burgerlijke rechter kan aanbrengen – de verdachte te verwijzen in de door de benadeelde
partij gemaakte kosten, behoeft wel motivering.34

Beoordeling en beslissing rechter

Voor de toewijsbaarheid van de vordering van de benadeelde partij gelden niet de
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bewijs(minimum)regels van het Wetboek van Strafvordering maar de regels van stelplicht en
bewijslastverdeling in civiele zaken.35 Overeenkomstig de hoofdregel van art. 150 Rv rust op
de benadeelde partij die een vordering instelt in beginsel de last de feiten en
omstandigheden te stellen – en in geval van betwisting daarvan bewijs bij te brengen – die
tot toewijzing van de vordering kunnen leiden.36 In de context van het strafproces heeft die
stelplicht in het bijzonder betrekking op de feiten en omstandigheden die niet kunnen
worden vastgesteld aan de hand van uit het strafdossier af te leiden gegevens met
betrekking tot het aan de verdachte tenlastegelegde strafbare feit, hetgeen in het bijzonder
geldt voor feiten en omstandigheden die bepalend zijn voor de aard en omvang van de
gevorderde schade.

In het geval de verdachte de vordering van de benadeelde partij betwist zal de rechter aan
de hand van de onderbouwing van de stellingen over en weer moeten beoordelen of de
feiten en omstandigheden die tot toewijzing van de vordering kunnen leiden in voldoende
mate zijn komen vast te staan.

In het geval de verdachte de vordering van de benadeelde partij niet (gemotiveerd) betwist,
zal de rechter uitgaan van de juistheid van de daaraan ten grondslag gelegde feiten (vgl.
art. 149 Rv) en zal de vordering in de regel worden toegewezen, tenzij de vordering
onrechtmatig of ongegrond voorkomt of zich het hiervoor onder 2.1 bedoelde geval voordoet
waarin de rechter door de beperkingen van het strafproces niet verzekerd acht dat beide
partijen in voldoende mate in de gelegenheid zijn geweest hun stellingen en
onderbouwingen met betrekking tot de toewijsbaarheid genoegzaam naar voren te
brengen. In laatstgenoemd geval ligt het in de rede dat de benadeelde partij niet-
ontvankelijk is en zij haar vordering bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Slechts in
gevallen waarin de niet-toewijsbaarheid niet volgt uit de beperkingen van het strafproces,
de benadeelde partij genoegzaam in de gelegenheid is geweest haar vordering te
onderbouwen en de ongegrondheid van die vordering in voldoende mate is komen vast te
staan, kan de rechter ervoor kiezen de vordering af te wijzen.

Het staat de rechter vrij in zijn oordeel over een vordering van de benadeelde partij
gedeeltelijk een inhoudelijke beslissing te nemen in de vorm van een toe- of afwijzing, en de
vordering voor het resterende deel niet-ontvankelijk te verklaren. Een dergelijke splitsing
van de vordering maakt het voor de strafrechter mogelijk te beslissen over dat deel van de
vordering waarvan de behandeling niet een onevenredige belasting van het strafgeding
oplevert, terwijl de benadeelde partij het resterende deel van haar vordering aan de
burgerlijke rechter kan voorleggen.37 Het voorgaande betekent echter niet dat de
strafrechter op grond van zijn voorlopig oordeel een gevorderd (schade)bedrag geheel of
gedeeltelijk kan toewijzen bij wege van voorschot, in afwachting van een definitief oordeel
van de civiele rechter.38

De rechter dient tegelijk met de einduitspraak in de strafzaak ook op de vordering van de
benadeelde partij te beslissen (art. 335 Sv), tenzij hij de benadeelde partij op grond van
evidente omstandigheden kennelijk niet-ontvankelijk acht en hij haar zonder nadere
behandeling van de vordering niet-ontvankelijk verklaart (art. 333 Sv).

Aan een onherroepelijk geworden uitspraak van de strafrechter komt gezag van gewijsde
toe op de voet van art. 236, eerste lid, Rv voor zover daarin de vordering van de benadeelde
partij (gedeeltelijk) is toe- of afgewezen.39

Art. 361, vierde lid, Sv schrijft voor dat de beslissing op de vordering van de benadeelde
partij met redenen is omkleed. De begrijpelijkheid van de beslissingen over de vordering van
de benadeelde partij is mede afhankelijk van de wijze waarop (en de stukken waarmee)
enerzijds de vordering is onderbouwd en anderzijds daartegen verweer is gevoerd.
Naarmate de vordering uitvoeriger en specifieker wordt weersproken, zal de motivering van
de toewijzing van de vordering dus meer aandacht vragen.40

Met inachtneming van hetgeen hiervoor onder 2.4 reeds is overwogen, begroot de rechter
de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Indien de
omvang van de schade zonder nader onderzoek dat een onevenredige vertraging van het
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strafgeding zou opleveren, niet nauwkeurig kan worden vastgesteld, kan die omvang in veel
gevallen worden geschat (art. 6:97 BW). De rechter dient in zijn motivering van die schatting
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vaststaande feiten.41 Indien de gehele schade of een
bepaalde schadepost wordt geschat op een bepaald bedrag impliceert de beslissing met
betrekking tot die schade(post) de afwijzing van hetgeen meer werd gevorderd, tenzij uit die
beslissing blijkt dat sprake is van een gedeeltelijke toewijzing zoals hiervoor onder 2.8.4
bedoeld.

De begroting van immateriële schade geschiedt naar billijkheid met inachtneming van alle
omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de aansprakelijkheid en de ernst
van het aan de aansprakelijke te maken verwijt, alsmede, in geval van letselschade, 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 het slachtoffer. Voorts dient de rechter bij de
begroting, indien mogelijk, te letten op de bedragen die door Nederlandse rechters in
vergelijkbare gevallen zijn toegekend.42

Dat de vordering van de benadeelde partij strekt tot vergoeding van zogenoemde
‘shockschade’ als hiervoor onder 2.4.5 bedoeld, sluit niet uit dat deze vordering zich leent
voor behandeling in een strafgeding.43

De schadevergoedingsmaatregel (art. 36f Sr)

Art. 36f Sr bepaalt, kort gezegd, dat de rechter aan de verdachte de verplichting kan
opleggen tot betaling aan de Staat van een geldbedrag ten behoeve van het slachtoffer of
de personen genoemd in art. 51f, tweede lid, Sv, indien en voor zover de verdachte jegens
het slachtoffer naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het strafbare
feit is toegebracht. Ook voor het opleggen van de schadevergoedingsmaatregel is daarnaast
vereist dat sprake is van de hiervoor onder 2.3.1 bedoelde ‘rechtstreekse schade’.44

Uit de bewoordingen alsmede de geschiedenis van de totstandkoming van art. 36f Sr volgt
dat de in die bepaling bedoelde maatregel een strafrechtelijke sanctie is die los van de
beslissing in de voegingsprocedure kan worden opgelegd.45 De schadevergoedingsmaatregel
kan door de rechter ook worden opgelegd indien het slachtoffer geen schadevergoeding
heeft gevorderd of niet in zijn vordering kan worden ontvangen.46 Hieruit volgt ook dat de
rechter niet is gehouden het bedrag van de betalingsverplichting als bedoeld in art. 36f Sr op
hetzelfde bedrag te stellen als het bedrag waarvoor hij de daarmee verband houdende
vordering van de benadeelde partij heeft toegewezen. Zoals onder 2.5 reeds is overwogen,
staat de omstandigheid dat de benadeelde partij niet heeft gevorderd dat de wettelijke
rente wordt vergoed, er bijvoorbeeld niet aan in de weg dat de rechter bepaalt dat de op de
voet van art. 36f Sr opgelegde betalingsverplichting wordt vermeerderd met de wettelijke
rente. 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.47

Hetgeen hiervoor onder 2.7 is overwogen, brengt mee dat de proceskosten, waaronder
begrepen de kosten van rechtsbijstand, niet in aanmerking kunnen worden genomen bij de
oplegging van de in art. 36f, eerste lid, Sr voorziene maatregel.

Indien voor dezelfde schade zowel de vordering van de benadeelde partij wordt
toegewezen als de schadevergoedingsmaatregel wordt opgelegd, dient de rechter in de
uitspraak op te nemen dat de verdachte is gekweten van zijn plicht tot schadeloosstelling
van het slachtoffer indien en voor zover hij heeft voldaan aan één van de hem opgelegde
wijzen van vergoeding van de door het slachtoffer geleden schade.48

Indien sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid kan ook de schadevergoedingsmaatregel
voor het totale schadebedrag worden opgelegd. Zoals hiervoor onder 2.6 is overwogen
dient eventuele hoofdelijke aansprakelijkheid bij het opleggen van de
schadevergoedingsmaatregel tot uitdrukking te worden gebracht.

In art. 36f, zesde lid, Sr is art. 24c Sr van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat
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betekent dat de rechter – met inachtneming van de in het derde lid van laatstgenoemd
artikel omschreven begrenzing en de daar gegeven berekeningsmaatstaf – dient te bepalen
hoeveel dagen hechtenis bij gebreke van volledige betaling of verhaal van het vastgestelde
bedrag zal worden toegepast, waarbij moet worden opgemerkt dat in het jeugdstrafrecht
afwijkende regels gelden. De vervangende hechtenis heeft dus betrekking op de
vastgestelde betalingsverplichting in haar geheel.49 De aan de schadevergoedingsmaatregel
te verbinden hechtenis beloopt ten hoogste een jaar. Op grond van art. 60a Sr in verbinding
met art. 24c, derde lid, Sr geldt dit maximum ook in een geval waarin de oplegging van
meerdere schadevergoedingsmaatregelen samenloopt.50

De draagkracht van de verdachte speelt bij de bepaling van de hoogte van het in de
schadevergoedingsmaatregel begrepen schadebedrag geen rol. Niettemin kan het gebrek
aan draagkracht onder omstandigheden voor de rechter reden zijn ervan af te zien de
schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan daarvan
sprake zijn. Daarbij kan in het bijzonder worden gedacht aan gevallen waarin op voorhand
vaststaat dat het opleggen van een schadevergoedingsmaatregel slechts zal leiden tot het
in de toekomst tenuitvoerleggen van vervangende hechtenis. De rechter behoeft slechts dan
in het bijzonder de redenen op te geven waarom van een daaromtrent ingenomen
standpunt wordt afgeweken indien dat standpunt, voldoende onderbouwd, dat
uitzonderlijke karakter van het geval duidelijk maakt.51

Door de inwerkingtreding op 1 januari 2019 van de hiervoor onder 2.4.6 vermelde Wet van
11 april 2018 is art. 36f Sr gewijzigd in die zin dat de aldaar genoemde affectieschade en
verplaatste schade ook in een op te leggen schadevergoedingsmaatregel kunnen worden
betrokken.

Het middel klaagt dat het Hof de toewijzing van de vordering van de benadeelde partij
onvoldoende heeft gemotiveerd.

Het Hof heeft ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

“1. hij in de periode van 1 februari 2013 tot en met 12 april 2013 te Utrecht, tezamen en in
vereniging met een of meer anderen opzettelijk heeft geteeld in een pand aan de [a-straat
1] een hoeveelheid van in totaal ongeveer 250 hennepplanten, zijnde hennep een middel
vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

2. hij in de periode van 1 februari 2013 tot en met 12 april 2013 te Utrecht, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in
een pand (perceel [a-straat 1]) heeft weggenomen een hoeveelheid (elektrische) energie,
toebehorende aan Stedin Netbeheer B.V., waarbij verdachte en zijn mededader(s) het weg
te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking;

3. hij in de periode 1 februari 2013 tot en met 12 april 2013 te Utrecht, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen opzettelijk en wederrechtelijk een gebouw (te weten
[a-straat 1]) toebehorende aan [betrokkene 1] heeft beschadigd.”

Deze bewezenverklaring steunt op onder meer het volgende bewijsmiddel:

“Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal aangifte (als bijlage op pagina 79-80
van het proces-verbaal genummerd PL091A-2013080639) voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van [betrokkene 1]:

Ik doe aangifte van vernieling, gepleegd tussen 1 februari 2013 en 12 april 2013 te Utrecht.
Op 
12 april 2013 kwam mijn vrouw bij mijn woning aan de [a-straat 1] te Utrecht aan. Zij zag
dat de woning was gebruikt voor een hennepkwekerij. Ikkan de goederen die vernield zijn
als volgt beschrijven. Op de begane grond is de voordeur opengebroken. In twee deuren op
de begane grond zijn vijf sloten vernield. Ik zag dat de trap vanaf de begane grond naar de

3 Beoordeling van het middel
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2.7

eerste verdieping kapot was. Ik zag dat de verf van de trap was en dat er gaten in de trap
zaten. Ik zag dat op de eerste etage de vloer was opgebold. Ik zag dat de planken omhoog
waren gebogen. Ik zag dat op de eerste etage aan zeventien muren beschadigingen waren.
Ik zag dat in de slaapkamer een gat van ongeveer 10 bij 10 centimeter was geboord naar de
meterkast. Ik zag dat in de hobbykamer het behang kapot was en dat de vloerbedekking
kapot was. Ik zag dat de deur van het washok kapot was. Ik zag dat in de badkamer de
tegelvloer beschadigd was. Ik zag dat de trap tussen de eerste en tweede etage kapot was.
Ik zag dat de verf van de trap af was en dat één spijl niet meer aan de trap zat. Ik zag dat
op de tweede etage het behang beschadigd was.”

Bij de aan de Hoge Raad gezonden stukken van het geding bevindt zich een
‘Schadeopgaveformulier Misdrijven’ van de benadeelde partij [betrokkene 1] met bijlagen. Dit
formulier houdt onder meer in:

“2.1 Gestolen en/of beschadigde goederen

Slaapkamermuur gesloopt; alle muren op 1e verdieping beschadigd en vol met gaten.

€ 3158,00, nummer bijlage 2 & 4.

Vurenhouten vloer beschadigd en doorweekt (1e verdieping); vervangen door laminaat €
514,02, nummer bijlage 2 & 5.

Ondervloer 1e verdieping doorweekt € 130,14.

Overige posten op extra blad, bedrag € 5850,00, totaal € 9652,16, nummer bijlage 1.”

De bij het schadeopgaveformulier gevoegde bijlage 1 houdt het volgende in:

“2.1 Gestolen en/of beschadigde goederen

Tegelvloer badkamer (Portugese plavuizen) beschadigd door waterton en chemicaliën. Dient
vervangen te worden (6 m2), bedrag € 2000,-, nummer bijlage 2.

Voordeur en kozijn opengebroken door politie voor inspectie hennepkwekerij, bedrag €
750,-.

Behang vervangen in hobbykamer 1e verdieping, bedrag € 500,-, nummer bijlage 2.

Behang vervangen in slaapkamer 2e verdieping en trapgat, bedrag € 1000,-, nummer bijlage
2.

Gat in de betonvloer (10 cm x 10 cm) van de slaapkamer op de 1e verdieping naar de
meterkast, bedrag € 100,-.

Trap begane grond – 1e verdieping, hout van de treden en de verlaag flink beschadigd.
Bedrag 
€ 650,-.

Trap 1e verdieping – 2e verdieping, hout van de treden en de verflaag flink beschadigd.
Spijlen van de balustrade doorgezaagd. Bedrag € 850,-, nummer bijlage 2.

Subtotaal extra schadeposten, € 5.850,-.

Overig

Verwijderen van puin van hennepkwekerij (3000 kg), bedrag € 899,46, nummer bijlage 12.

Telefoonkosten V.S. - Nederland, bedrag € 87,16, nummer bijlage 13.

(...)

Huurderving: Het huis was dusdanig vernield, dat het niet opnieuw verhuurd kon worden, totdat
de meest noodzakelijke reparaties waren voltooid. In mei 2013 t/m augustus 2013 kon er geen
huur worden ontvangen. (4 x € 1275,-) Bedrag € 5100,-, nummer bijlage 3,4.

Schoonmaak alle kamers, zoals bepaald in het huurcontract, artikel 17.3, bedrag € 400,-, nummer
bijlage 3.

Alle gordijnen laten stomen en ophangen vanwege wiet- en rooklucht, zoals bepaald in het
huurcontract, artikel 17.4, bedrag € 300,-, nummer bijlage 3.

727



3.3.2

(...)”

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep houdt onder meer het volgende in:

“De raadsman voert het woord tot verdediging, zakelijk weergegeven:

(...)

Wat betreft de vordering van de benadeelde partij merk ik het volgende op. De schade aan
de slaapkamer zou 3158 euro zijn. Er wordt verwezen naar bijlage 4, er is een Excel sheet
overgelegd maar er is verder geen concrete onderbouwing waaruit het bedrag precies is
opgebouwd. De gehele vordering, zeker gezien de omvang, was niet geschikt voor
behandeling door de politierechter. Dit was meer iets geweest voor de civiele rechter. Er
worden lukraak bedragen opgesomd, maar daar moet nader onderzoek naar worden
gedaan. Er zijn ook geen bonnen. De vervanging van het laminaat is deels onderbouwd met
bonnen van Carpet Right. Ik verzoek om de vordering ten aanzien van het bedrag van 3158
euro niet-ontvankelijk te verklaren. Ten aanzien van de vervanging van de ondervloer van
het laminaat kom ik op een bedrag van 380 euro waar bonnen van aanwezig zijn en 114
euro voor onderleggers. Die twee bedragen zijn toewijsbaar. Ik verzoek om de immateriële
schade niet-ontvankelijk te verklaren. De kosten voor elektriciteit, watergebruik en sloten
openbreken zijn toewijsbaar. Ten aanzien van de gevolgschade geldt dat er geen
onderbouwing is. Er worden bedragen genoemd maar er zijn geen concrete stukken. Dit deel
van de vordering kan beter bediscussieerd worden bij de civiele rechter. Het betreft een
arbitrair bedrag en het vereist meer onderbouwing. Voor de kosten van de inspectie door de
politie is geen onderbouwing. De kosten voor het behang à 1000 euro zijn ook niet
onderbouwd met bonnen. Het bedrag van 5850 euro moet niet-ontvankelijk worden
verklaard. De post die ziet op verwijderen van puin is toewijsbaar, evenals de
telefoonkosten. De kostenposten die daaronder worden opgesomd zijn wat mij betreft niet-
ontvankelijk, ook omdat dat een civiele kwestie is die eerst uitgezocht moeten worden. Ook
de huurderving hoort bij een civiele rechter thuis. Een bedrag van € 4.307,88 is toewijsbaar,
voor het overige verzoek ik u om de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren.

De voorzitter geeft de benadeelde partij nog de gelegenheid het woord te voeren.

De benadeelde [betrokkene 1] voert het woord, zakelijk weergegeven:

De kosten waar de raadsman over spreekt zijn soms schattingen omdat het veelal schade
betreft die nog steeds aanwezig is. Ik heb nog geen geld gehad om alles te repareren. Wij
leven nog steeds met schade. Ik wacht al vier jaar tot deze strafzaak is geëindigd, zodat we
verder kunnen en het geld hebben om ook de rest van de schade aan te pakken. Ik zou het
verschrikkelijk vinden om opnieuw een civiele procedure op te starten om deze kosten te
verhalen. De verdachte heeft nooit spijt betuigd of zijn excuses aangeboden. Alle kosten die
tot op de cent gespecificeerd zijn, daar heb ik wel bonnen of bewijsstukken van. De ronde
bedragen zijn inderdaad schattingen. Wij hebben diverse klusbedrijven over de vloer gehad
die ons geholpen hebben met de schattingen. Helaas is tot op heden nog niet alle schade
gerepareerd.

De advocaat-generaal voert het woord tot repliek, zakelijk weergegeven:

(...)

De benadeelde partij heeft vandaag voldoende en deugdelijk uitgelegd hoe de schade is
onderbouwd en hoe bepaalde kosten nog niet concreet kunnen worden ingevuld, omdat die
reparaties nog moeten plaatsvinden. De benadeelde partij geeft aan dat de begroting door
professionals is gedaan. Meer onderbouwing kan de benadeelde partij niet verschaffen.

De raadsman voert het woord tot dupliek, zakelijk weergegeven:

(...)
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3.3.3

3.4

3.5

Volgens de advocaat-generaal is de vordering van de benadeelde partij voldoende
onderbouwd. De benadeelde partij zegt dat het gaat om schattingen. Dat betekent dat de
kosten arbitrair zijn en daar is in het strafproces geen ruimte voor. Als je een professional
laat kijken naar de schade, dan maakt hij een offerte op. Die stukken zie ik hier niet maar
daarmee had de benadeelde partij in ieder geval iets meer handen en voeten kunnen geven
aan de schattingen. Het niet willen procederen bij een civiele rechter mag niet meespelen bij
de beoordeling van de vordering. Het moet voldoende duidelijk zijn dat de kosten ook echt
zijn gemaakt. Ik blijf dus bij het standpunt dat de vordering maar voor een beperkt bedrag
toewijsbaar is.”

Het Hof heeft de verdachte veroordeeld tot betaling van € 20.269,72 aan 
[betrokkene 1] als benadeelde partij. Het heeft daartoe het volgende overwogen:

“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 € 28.304,72. De vordering is bij het vonnis
waarvan beroep toegewezen tot een bedrag van € 26.304,72. De benadeelde partij heeft
zich in hoger beroep opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

Met de politierechter is het hof van oordeel dat € 1.000 in verband met het verloren gaan
van vrije tijd en € 1.000 in verband met immateriële schade niet voor vergoeding in
aanmerking komen. Daarnaast is het hof van oordeel dat ook het ‘boetebedrag’ van € 6.035
niet beschouwd kan worden als schade dat veroorzaakt is door de bewezenverklaarde
feiten, zodat het hof ook dat onderdeel niet zal toewijzen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij
als gevolg van het onder 1, 2 en 3 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.

Voor het overige de benadeelde partij in haar vordering niet worden ontvangen en kan zij
haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel
van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.”

In de kern klaagt het middel, onder verwijzing naar hetgeen namens de verdachte in hoger
beroep is aangevoerd, dat de toewijzing door het Hof van een aantal in de schriftuur aangeduide
schadeposten onbegrijpelijk is omdat het slechts schattingen betreft.

De benadeelde partij heeft, blijkens hetgeen hiervoor onder 3.3.1 is weergegeven, aan zijn
vordering ten grondslag gelegd dat de desbetreffende schadeposten zien op schade aan de
woning van de verdachte, welke schade het gevolg is van de bewezenverklaarde feiten, kort
gezegd het medeplegen van hennepteelt en diefstal van elektriciteit in die woning alsmede
beschadiging van die, door de verdachte gehuurde, woning. Voorts heeft de benadeelde partij,
zoals hiervoor onder 3.3.2 weergegeven, zijn vordering onderbouwd door erop te wijzen dat de
schade aan de woning voor een deel nog niet is hersteld en dat de daarvoor nog te maken kosten
zijn geschat. Gelet op hetgeen hiervoor, in het bijzonder onder 2.4.2, is overwogen, is het oordeel
van het Hof dat de omstandigheid dat deze kosten zijn geschat niet aan toewijzing van die kosten
in de weg staat, niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

Voor zover het middel hierover klaagt, faalt het.

Ook voor het overige kan het 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.

4 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak
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De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan 2 jaren 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
taakstraf van 150 uren, subsidiair 75 dagen hechtenis.

De Hoge Raad:

- vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft het aantal uren te verrichten
taakstraf en de duur van de vervangende hechtenis;

- vermindert het aantal uren taakstraf en de duur van de vervangende hechtenis in die zin dat deze
142 uren, subsidiair 71 dagen hechtenis, belopen;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V.
van den Brink, C.E. du Perron, J.C.A.M. Claassens en C.H. Sieburgh, in bijzijn van de waarnemend
griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 mei 2019.
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Conclusie
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Mr. J. Silvis
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 19 januari 2017 door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Arnhem, wegens 1. ‘medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel
3 onder B van Opiumwet gegeven verbod’, 2. ‘diefstal door twee of meer verenigde personen,
waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van
verbreking’ en 3. ‘medeplegen van opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele
aan een ander toebehoort, beschadigen’, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf
voor de duur van een maand met een proeftijd van twee jaren alsmede tot een taakstraf van 150
uren subsidiair 75 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest. Voorts heeft het hof beslissingen
genomen ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij, een en ander zoals in het arrest
vermeld en hierna nog zal worden besproken.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. F.P. Slewe, advocaat te Amsterdam,
heeft 1 middel van cassatie voorgesteld.

3.  Het middel klaagt dat het hof ten onrechte de afwijzing van het namens de verdachte gevoerde
verweer ter zake de hoogte van de vordering van de benadeelde partij dan wel
schadevergoedingsmaatregel niet van een nadere motivering heeft voorzien.

4.  Het arrest van het hof houdt voor zover van belang 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 € 28.304,72. De vordering is bij het vonnis waarvan beroep
toegewezen tot een bedrag van € 26.304,72. De benadeelde partij heeft zich in hoger beroep
opnieuw gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelijke vordering.

ECLI:NL:PHR:2018:600
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Met de politierechter is het hof van oordeel dat € 1.000 in verband met het verloren gaan van vrije tijd
en € 1.000 in verband met immateriële schade niet voor vergoeding in aanmerking komen. Daarnaast
is het hof van oordeel dat ook het ‘boetebedrag’ van € 6.035 niet beschouwd kan worden als schade
dat veroorzaakt is door de bewezenverklaarde feiten, zodat het hof ook dat onderdeel niet zal
toewijzen.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is het hof voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg
van het onder 1, 2 en 3 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.

Voor het overige de benadeelde partij in haar vordering niet worden ontvangen en kan zij haar
vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Om te bevorderen dat de schade door verdachte wordt vergoed, zal het hof de maatregel van artikel
36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen op de hierna te noemen wijze.

(…)

BESLISSING

Het hof:

(…)

Vordering van de benadeelde partij [betrokkene 1]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [betrokkene 1] ter zake van
het onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 20.269,72 (twintigduizend
tweehonderdnegenenzestig euro en tweeënzeventig cent) ter zake van materiële schade en
veroordeelt de verdachte om dit bedrag tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan de
benadeelde partij.

Verklaart de benadeelde partij in de vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat de
benadeelde partij in zoverre de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Bepaalt dat voormeld toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding vermeerderd wordt met
de wettelijke rente vanaf 12 april 2013 tot aan de dag der algehele voldoening.

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
[betrokkene 1] , ter zake van het onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde een bedrag te betalen van €
20.269,72 (twintigduizend tweehonderdnegenenzestig euro en tweeënzeventig cent) als
vergoeding voor materiële schade, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 136
(honderdzesendertig) dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van die hechtenis de
verplichting tot schadevergoeding aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer niet opheft.
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Bepaalt dat voormelde betalingsverplichting ter zake van de materiële schade vermeerderd wordt met
de wettelijke rente vanaf 12 april 2013 tot aan de dag der algehele 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.’

5. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep houdt voor zover van belang het volgende
in:

‘De raadsman voert het woord tot verdediging, zakelijk weergegeven:
(…) Wat betreft de vordering van de benadeelde partij merk ik het volgende op. De schade aan de
slaapkamer zou 3158 euro zijn. Er wordt verwezen naar bijlage 4, er is een Excel sheet overgelegd
maar er is verder geen concrete onderbouwing waaruit het bedrag precies is opgebouwd. De gehele
vordering, zeker gezien de omvang, was niet geschikt voor behandeling door de politierechter. Dit was
meer iets geweest voor de civiele rechter. Er worden lukraak bedragen opgesomd, maar daar moet
nader onderzoek naar worden gedaan. Er zijn ook geen bonnen. De vervanging van het laminaat is
deels onderbouwd met bonnen van Carpet Right. Ik verzoek om de vordering ten aanzien van het
bedrag van 3158 euro niet-ontvankelijk te verklaren. Ten aanzien van de vervanging van de
ondervloer van het laminaat kom ik op een bedrag van 380 euro waar bonnen van aanwezig zijn en
114 euro voor onderleggers. Die twee bedragen zijn toewijsbaar. Ik verzoek om de immateriële
schade niet-ontvankelijk te verklaren. De kosten voor elektriciteit, watergebruik en sloten openbreken
zijn toewijsbaar. Ten aanzien van de gevolgschade geldt dat er geen onderbouwing is. Er worden
bedragen genoemd maar er zijn geen concrete stukken. Dit deel van de vordering kan beter
bediscussieerd worden bij de civiele rechter. Het betreft een arbitrair bedrag en het vereist meer
onderbouwing. Voor de kosten van de inspectie door de politie is geen onderbouwing. De kosten voor
het behang à 1000 euro zijn ook niet onderbouwd met bonnen. Het bedrag van 5850 euro moet niet-
ontvankelijk worden verklaard. De post die ziet op verwijderen van puin is toewijsbaar, evenals de
telefoonkosten. De kostenposten die daaronder worden opgesomd zijn wat mij betreft niet-
ontvankelijk, ook omdat dat een civiele kwestie is die eerst uitgezocht moeten worden. Ook de
huurderving hoort bij een civiele rechter thuis. Een bedrag van € 4.307,88 is toewijsbaar, voor het
overige verzoek ik u om de benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren.

De voorzitter geeft de benadeelde partij nog de gelegenheid het woord te voeren.

De benadeelde [betrokkene 1] voert het woord, zakelijk weergegeven:

De kosten waar de raadsman over spreekt zijn soms schattingen omdat het veelal schade betreft die
nog steeds aanwezig is. Ik heb nog geen geld gehad om alles te repareren. Wij leven nog steeds met
schade. Ik wacht al vier jaar tot deze strafzaak is geëindigd, zodat we verder kunnen en het geld
hebben om ook de rest van de schade aan te pakken. Ik zou het verschrikkelijk vinden om opnieuw
een civiele procedure op te starten om deze kosten te verhalen. De verdachte heeft nooit spijt betuigd
of zijn excuses aangeboden. Alle kosten die tot op de cent gespecificeerd zijn, daar heb ik wel bonnen
of bewijsstukken van. De ronde bedragen zijn inderdaad schattingen. Wij hebben diverse
klusbedrijven over de vloer gehad die ons geholpen hebben met de schattingen. Helaas is tot op
heden nog niet alle schade gerepareerd.

De advocaat-generaal voert het woord tot repliek, zakelijk weergegeven:
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(…)

De benadeelde partij heeft vandaag voldoende en deugdelijk uitgelegd hoe de schade is onderbouwd
en hoe bepaalde kosten nog niet concreet kunnen worden ingevuld, omdat die reparaties nog moeten
plaatsvinden. De benadeelde partij geeft aan dat de begroting door professionals is gedaan. Meer
onderbouwing kan de benadeelde partij niet verschaffen.

De raadsman voert het woord tot dupliek, zakelijk weergegeven:

(…)

Volgens de advocaat-generaal is de vordering van de benadeelde partij voldoende onderbouwd. De
benadeelde partij zegt dat het gaat om schattingen. Dat betekent dat de kosten arbitrair zijn en daar
is in het strafproces geen ruimte voor. Als je een professional laat kijken naar de schade, dan maakt
hij een offerte op. Die stukken zie ik hier niet maar daarmee had de benadeelde partij in ieder geval
iets meer handen en voeten kunnen geven aan de schattingen. Het niet willen procederen bij een
civiele rechter mag niet meespelen bij de beoordeling van de vordering. Het moet voldoende duidelijk
zijn dat de kosten ook echt zijn gemaakt. Ik blijf dus bij het standpunt dat de vordering maar voor een
beperkt bedrag toewijsbaar is.’

6. Het middel komt op tegen de summiere motivering van de beslissing op de vordering van de
benadeelde partij betreffende zaaksbeschadiging en de daarmee in verband staande oplegging van
een schadevergoedingsmaatregel. Alvorens in te gaan op de schriftuur recapituleer ik enkele
algemene aspecten van de civiele voeging in een strafgeding betreffende de stel- en bewijsplicht
vooral met het oog op de omvang van de schade.

7. De Hoge Raad heeft aangaande de toewijsbaarheid van de vordering van de benadeelde partij
geoordeeld dat daarvoor de bewijs(minimum)regels voor strafzaken niet gelden, maar dat te dien
aanzien de regels van stelplicht en bewijslastverdeling in civiele zaken van toepassing zijn. Op grond
van de "normale", in art. 150 Rv vervatte hoofdregel van bewijslastverdeling in het civiele proces
draagt de benadeelde partij die zich op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten
beroept de bewijslast van die feiten of rechten. Daarbij geldt dat de rechter ingevolge art. 6:97 BW
bevoegd is de schade te begroten op de wijze die met de aard van deze schade in overeenstemming
is, of de schade te schatten indien deze niet nauwkeurig kan worden vastgesteld.1

8. Onverkorte toepassing van de civiele regels kan botsen met het recht van verdachte op een eerlijk
proces.2 Ten aanzien van de stelplicht geldt dat de benadeelde partij veelal zal volstaan met het
vorderen van een bepaald bedrag aan schadevergoeding en is het de officier van justitie die de feiten
stelt ten aanzien van de onrechtmatige daad. De verdachte, die tegelijkertijd verwikkeld is in een
strafprocedure, kan tegen de vordering niet altijd ten volle verweer voeren (ofwel de vordering
gemotiveerd betwisten). Voorstelbaar is de situatie dat een verdachte in het kader van de
strafprocedure ervoor kiest om te zwijgen en dat hij dit zwijgen niet zal doorbreken waanneer het
aankomt op het voeren van verweer ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij. Ook is
de situatie denkbaar dat de verdachte niet moeilijk wil doen over de vordering en zijn verweer dus
beperkt wil houden, omdat zijn houding jegens het slachtoffer een rol kan spelen in de straftoemeting.
De Hoge Raad heeft bepaald dat wanneer de strafrechter zich niet verzekerd acht dat partijen in de
gelegenheid zijn geweest al datgene aan te voeren wat zij ter staving van de vordering of verweer
daartegen kunnen aanvoeren of zo nodig bewijs te leveren, een niet-ontvankelijk verklaring in de
rede ligt zodat partijen het geschil in volle omvang bij de civiele rechter kunnen uitprocederen.3

9. Aan de feitenrechter komt een grote vrijheid toe om in het licht van de stellingen van partijen de
schade te bepalen. De wijze van begroting van schade is sterk met de feiten verweven en kan in
zoverre in cassatie niet op zijn juistheid worden getoetst.4 De vrijheid van de rechter strekt zich ook
uit over de beoordeling of de schade (niet) nauwkeurig kan worden vastgesteld. Deze ruime marge bij
de schadebepaling moet wel worden geplaatst tegen de achtergrond van het uitgangspunt dat de
benadeelde recht heeft op volledige vergoeding van zijn werkelijke schade. Dit betekent dat art. 6:97
BW de rechter niet de vrijheid biedt om op grond van de persoonlijke omstandigheden van partijen of
andere omstandigheden van het geval de vergoeding ter zake van materiële schade te matigen en
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aldus tot een zijns inziens billijke schadevergoeding te komen. Ook als de schade niet nauwkeurig kan
worden berekend en uiteindelijk door middel van schatting moet worden vastgesteld, dient de rechter
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vaststaande feiten en is er als zodanig geen sprake van een
discretionaire bevoegdheid om te oordelen 'naar billijkheid'.5

10. In gevallen van zaaksbeschadiging is uitgangspunt dat de eigenaar van de beschadigde zaak door
die beschadiging een nadeel in zijn vermogen lijdt dat gelijk is aan de waardevermindering die de
zaak heeft ondergaan. Volgens vaste rechtspraak zal het geldbedrag waarin deze
waardevermindering kan worden uitgedrukt in het algemeen gelijk zijn aan de –naar objectieve
maatstaven berekende- kosten die met het herstel zijn gemoeid.6 De aard van zodanige schade
rechtvaardigt dat de rechter bij het begroten daarvan in beginsel abstraheert van omstandigheden
die de bijzondere omstandigheden van de benadeelde eigenaar betreffen. Met het oog op de
hanteerbaarheid van schadeberekening bij zaaksbeschadiging dient terughoudendheid te worden
betracht met het aanvaarden van uitzonderingen op dat uitgangspunt.7 Door in het geval van
zaaksbeschadiging uit te gaan van ‘objectieve herstelkosten’ wordt geabstraheerd van de
omstandigheid dat concreet herstel heeft plaatsgevonden of van de omstandigheden dat de
benadeelde zelf tot al of niet provisorische reparatie is overgegaan.8 De schade is ook vast te stellen
zonder dat tot herstel is overgegaan. Volgens de Hoge Raad geeft de wet ook geen steun aan de
opvatting dat de rechter het schadebedrag alleen mag vaststellen aan de hand van schriftelijke
stukken (HR 3 januari 1995, NJ 1995/274). Daarin is na invoering van nieuwe wetgeving geen
wijziging gekomen.

11. Ingevolge artikel 612 Rv kan de civiele rechter die een veroordeling tot schadevergoeding
uitspreekt bepalen dat de precieze hoogte van de schade in een aparte (vervolg)procedure wordt
vastgesteld; dat is de zogeheten schadestaatprocedure. Maar in de context van de civiele voeging in
een strafzaak heeft de wetgever de schadestaatprocedure onder het oude ‘eenvoudig van aard’
criterium al uitgesloten.9 Deze uitsluiting is gecontinueerd met de huidige beperking van de civiele
voeging, vervat in art. 361 lid 3 Sv, dat geen sprake mag zijn van een onevenredige belasting van het
strafgeding.10 De rechter kan de vordering of een deel daarvan niet-ontvankelijk verklaren als
onderzoek daarnaar een onevenredige belasting van het strafgeding met zich zou brengen en
bepalen dat de vordering of een deel daarvan kan worden aangebracht bij de burgerlijke rechter.
Beperking van de belasting van het strafgeding komt ook tot uitdrukking in de bepaling in art. 334 lid 1
Sv dat de benadeelde partij tot het bewijs van de geleden schade in het strafgeding geen getuigen of
deskundigen kan aanbrengen.

12. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad betreft het oordeel van de feitenrechter dat
behandeling van de vordering een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert een feitelijk
oordeel, dat in cassatie slechts op zijn begrijpelijkheid kan worden getoetst. Opgemerkt kan worden
dat uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat dit oordeel van de feitenrechter vaak in stand
wordt gelaten.11

13. Ingevolge art. 361 lid 4 Sv dient de beslissing op de vordering van de benadeelde partij met
redenen omkleed te zijn. De wet bepaalt niet dat dit op straffe van nietigheid is. Ten aanzien van de
motivering van de beslissing op een vordering van de benadeelde partij is art. 359 lid 2, tweede volzin
Sv niet van toepassing.12 Bij een schatting van schade is wel van belang dat daarvoor het
grondbeginsel van een behoorlijke rechtspleging geldt dat elke rechterlijke beslissing ten minste
zodanig moet worden gemotiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag
liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden - in geval van openstaan
van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen - controleerbaar en aanvaardbaar
te maken.13

14. Wanneer de schade nauwelijks wordt betwist en uit de bewijsmiddelen en (de onderbouwing van)
de vordering voldoende aannemelijk wordt dat schade is geleden, stelt de Hoge Raad geen hoge
eisen aan de motiveringsverplichting van de rechter.14 Wanneer de schade wel gemotiveerd wordt
weersproken of wanneer de hoogte van de gevorderde schade niet inzichtelijk strookt met wat volgt
uit de bewezenverklaring en/of de bewijsmiddelen, geldenstrengere motiveringsvereisten.15 Die
kunnen worden gerelativeerd als toepassing van een abstracte methode van schadebegroting in de
rede ligt. Van belang is dat in het vonnis of arrest duidelijk inzichtelijk wordt gemaakt welke
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schadeposten wel en welke schadeposten niet worden toegewezen.16

15. Gezien het vorenstaande ligt het in de rede dat de feitenrechter in de strafprocedure op een wijze
die met de aard van de schade in overeenstemming is veelal op basis van algemene uitgangspunten
zonder in detailberekeningen te hoeven treden op de door de benadeelde partij ingediende vordering
kan worden beslist.

16. Ik ga nu over tot de concrete bespreking van het middel.

17. In de schriftuur wordt er op gewezen dat namens verdachte verweer is gevoerd tegen onder meer
de in het schadeopgaveformulier vermelde kostenposten onder 1, 4 t/m 10 en 24 t/m 27, terwijl het
hof de vordering wat betreft deze kostenposten heeft toegewezen zonder de afwijzing van het
hieromtrent gevoerde verweer van een nadere motivering te voorzien.

18. Zoals blijkt uit het hiervoor weergegevene is door de raadsman van verdachte betoogd dat de
gehele vordering door de civiele rechter moet worden bekeken; dat er ten aanzien van het bedrag ad
€ 3158,- onder post 1 geen concrete onderbouwing is waaruit het bedrag precies is opgebouwd; ten
aanzien van posten 4 t/m 10 dat er geen onderbouwing of concrete stukken aanwezig zijn en ten
aanzien van de posten onder 24 t/m 27 dat dit civiele kwesties zijn die eerst uitgezocht moeten
worden.

19. Het hof heeft in zijn beslissing uiteengezet dat de vergoeding voor bepaalde kostenposten niet
wordt toegewezen en voorts overwogen dat het hof uit het onderzoek ter terechtzitting voldoende is
gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde handelen
van verdachte rechtstreeks schade heeft geleden tot na te melden bedrag. Mede tegen de
achtergrond van hetgeen hiervoor in algemene zin is opgemerkt acht ik dat oordeel niet onbegrijpelijk,
terwijl het hof niet gehouden was de afwijzing van het verweer van de raadsman van een nadere
motivering te voorzien.

20. Hiertoe merk ik het volgende op. Ten aanzien van kostenpost 1 geldt dat, anders dan de
raadsman stelt, de benadeelde partij in het schadeopgaveformulier in bijlage 4 inzichtelijk heeft
trachten te maken hoe de kosten van de reparatie van de muren en plafonds op de eerste verdieping
zijn opgebouwd, waarbij deze kosten voor in totaal vier maanden zijn uitgesplitst in werkzaamheden
per maand, dag, verbruikte benzine, gewerkte uren, arbeidskosten, materiaal en extra uitgaven. Ten
aanzien van kostenposten 4, 6, 7 en 10 geldt dat de benadeelde partij met betrekking tot de gestelde
geschatte schade foto’s heeft bijgevoegd. Ten aanzien van kostenpost 24 (huurderving) geldt dat de
benadeelde partij dit bedrag heeft onderbouwd door als bijlage 3 een kopie van de
huurovereenkomst bij te voegen waarin uit art. 1.5 blijkt van een huurprijs van € 1.275,- per maand
(maal vier), terwijl tevens wordt verwezen naar de hiervoor vermelde bijlage 4. Ook de kostenposten
onder 25 en 26 (schoonmaakkosten) zijn onderbouwd door te verwijzen naar het huurcontract
waarbij van belang is art. 17.317 en waarbij uit de appendix bij het huurcontract blijkt van een
inventaris van aanwezige goederen. Ook kostenpost 27 (afvoer van goederen) is onderbouwd door te
wijzen op het huurcontract, art. 17.4.18

21. ’s Hofs overweging dat uit het verhandelde ter zitting voldoende is gebleken dat de benadeelde
partij als gevolg van het onder 1, 2 en 3 bewezenverklaarde handelen van verdachte rechtstreeks
schade heeft geleden tot het daar bedoelde bedrag is, gelet op hetgeen uit de bewezenverklaring en
de gebezigde bewijsmiddelen blijkt, met name uit bewijsmiddel 5, alsmede gelet op hetgeen de
benadeelde partij heeft gesteld en de wijze waarop dit is onderbouwd aan de hand van stukken,
waaronder foto’s, niet onbegrijpelijk. Zoals eerder opgemerkt staat het de rechter, indien feiten
worden gesteld en komen vast te staan waaruit in het algemeen het geleden zijn van schade kan
worden afgeleid, vrij om, mede in aanmerking genomen de aard van de schade, zonder nader bewijs
aannemelijk te achten dat schade is geleden en de omvang hiervan vervolgens te schatten.

22. Het in ’s hofs overwegingen besloten liggende oordeel dat de afwijzing van het verweer van de
raadsman geen nadere motivering behoefde, gelet op de omstandigheid dat hetgeen de benadeelde
partij (onderbouwd) heeft gesteld, onvoldoende concreet is weersproken door te betogen - kort
gezegd - dat de vordering bij de civiele rechter thuishoort en er geen stukken van onderbouwing
aanwezig zijn, acht ik evenmin onbegrijpelijk. In dit verband merk ik op dat door de raadsman
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bijvoorbeeld niet is aangegeven dat en waarom ten aanzien van de kostenposten waarbij de schade
door de benadeelde partij is geschat de hoogte van dit geschatte bedrag, gelet op de aard van de
schade die uit het voorhanden zijnde bewijsmateriaal blijkt, niet aannemelijk zou zijn. Het hof was ook
overigens niet gehouden zijn oordeel van een nadere motivering te voorzien. De beslissing op de
vordering van de benadeelde partij is dan ook voldoende met redenen omkleed.

23. Het middel faalt.

24. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoort te geven.

25. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
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Inhoudsindicatie
Bedreiging (meermalen gepleegd) door op korte afstand van ex-vriendin en haar
vriend vuurwapen met geluidsdemper op hen te richten en vervolgens trekker over
te halen (feit 1), art. 285.1 Sr. Hof heeft bij strafbepaling ex art. 423.4 Sv t.z.v. in
e.a. bewezenverklaarde feiten 2 t/m 5 (o.m. belaging en bedreiging ex-partner) aan
verdachte contactverbod t.a.v. ex-vriendin opgelegd als bijzondere voorwaarde bij
voorwaardelijke gevangenisstraf, terwijl Hof t.z.v. feit 1 hetzelfde contactverbod
heeft opgelegd als vrijheidsbeperkende maatregel (beide dadelijk uitvoerbaar) en
daarnaast gebiedsverbod o.m. t.a.v. zus van ex-vriendin met onbekend adres als
vrijheidsbeperkende maatregel heeft opgelegd, art. 14c.2.5, 14c.2.6 en 38v Sr. 1.
Contactverbod als bijzondere voorwaarde en vrijheidsbeperkende maatregel voor
ander feit toegestaan? 2. Exacte omschrijving van gebiedsverbod? 3. Ambtshalve:
Duur vrijheidsbeperkende maatregel.

Ad 1. Opvatting dat het rechter niet vrijstaat m.b.t. dezelfde persoon gelijktijdig
contactverbod op te leggen zowel ex art. 14c Sr (als bijzondere voorwaarde) als
ex art. 38v Sr (als vrijheidsbeperkende maatregel), vindt geen steun in het recht.
Mede gelet op wetsgeschiedenis bij art. 38v Sr ligt het in de rede - ook ter
voorkoming van complicaties bij tul - dat rechter kiest of hij vrijheidsbeperkende
maatregel oplegt dan wel contactverbod als bijzondere voorwaarde stelt bij
voorwaardelijke veroordeling, maar art. 14c.2 en 38v Sr verzetten zich niet ertegen
dat rechter bij veroordeling beide oplegt.

Ad 2. Door Hof opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel, inhoudende dat
verdachte zich niet zal ophouden binnen straal van 1 kilometer van "woonadressen
van (...) A (adres thans onbekend)", is in strijd met art. 38v.2.a Sr omdat daarbij
niet voldoende precieze omschrijving van gebied waarbinnen verdachte zich niet
mag bevinden, is geformuleerd. Enkele aanduiding van (onbekend) woonadres van
bepaalde persoon is niet voldoende precieze omschrijving van gebied waarin
verdachte zich niet mag ophouden. Rechter moet dat gebied in zijn uitspraak
aanduiden, waarbij wettelijke regeling niet mogelijkheid biedt om die aanduiding
nadien te wijzigen. HR doet zaak zelf af en vernietigt vrijheidsbeperkende
maatregel v.zv. deze betrekking heeft op "A (adres thans onbekend)".

Ad 3. Hof heeft verdachte t.z.v. op 6-5-2015 gepleegde bedreiging (meermalen
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gepleegd) o.m. veroordeeld tot vrijheidsbeperkende maatregel van 5 jaren, terwijl
wijziging van art. 38v.3 Sr waarbij maximale duur van op te leggen
vrijheidsbeperkende maatregel is verhoogd van 2 jaren naar 5 jaren in werking is
getreden op 1-7-2015. Wijziging van deze bepaling houdt i.h.l.v. art. 1.1 Sr
wijziging in van toepasselijke regels van sanctierecht. Gelet hierop is oplegging van
maatregel voor duur van 5 jaren in strijd met te dezen toepasselijk art. 38v.3 Sr,
zoals dat luidde tot 1-7-2015. Na afweging van alle daartoe in aanmerking te
nemen belangen, waaronder belang van doelmatige rechtspleging, zal HR zaak in
dit opzicht zelf afdoen en door Hof opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel
bepalen op t.t.v. onder 1 bewezenverklaard feit maximaal mogelijke duur van 2
jaren.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
RvdW 2019/366 
NBSTRAF 2019/99 
NJ 2019/229 met annotatie van W.H. Vellinga 

Uitspraak

12 maart 2019

Strafkamer

nr. S 17/04531

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 13 september 2017,
nummer 23/002508-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1980.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben R.J. Baumgardt en P. van Dongen,
beiden advocaat te Rotterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak
maar uitsluitend wat betreft de bijzondere voorwaarde dat de "veroordeelde zich niet zal ophouden
binnen een straal van 1 (één) kilometer van de woonadressen van [slachtoffer 1] (thans [a-straat 1] , 
[plaats] ), [betrokkene 1] (thans [b-straat 1] , [plaats] ) en [betrokkene 2] (adres thans onbekend)",
voor zover daarin is opgenomen "en [betrokkene 2] (adres thans onbekend)", en tot verwerping van
het beroep voor het overige.

De raadslieden hebben daarop schriftelijk gereageerd.

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het middel
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.1. Het middel richt zich tegen de strafoplegging onderscheidenlijk de strafbepaling door het Hof. Het
klaagt over het contactverbod met [slachtoffer 1] dat niet alleen als maatregel strekkende tot
beperking van de vrijheid (hierna: vrijheidsbeperkende maatregel) is opgelegd (feit 1) maar ook
als bijzondere voorwaarde is opgenomen bij de bepaling van de straf ter zake de feiten 2 tot en
met 5. Voorts klaagt het over het gebiedsverbod voor zover dit [betrokkene 2] betreft.

De Rechtbank heeft de verdachte ter zake van de in eerste aanleg onder 1, 2, 3, 4 en 5
bewezenverklaarde feiten veroordeeld tot één hoofdstraf. Zowel namens de verdachte als
door de officier van justitie is onbeperkt hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de
Rechtbank. Het Hof heeft de verdachte en de officier van justitie ten aanzien van de onder 2,
3, 4 en 5 bewezenverklaarde feiten op de voet van art. 416, tweede respectievelijk derde
lid, Sv niet-ontvankelijk verklaard in het ingestelde hoger beroep en ten aanzien van die
feiten overeenkomstig art. 423, vierde lid, Sv de straf bepaald. Voorts heeft het Hof de
verdachte ter zake van het onder 1 bewezenverklaarde feit veroordeeld tot een straf en een
maatregel.

Het Hof heeft ten laste van de verdachte onder 1 bewezenverklaard dat:

"hij op 6 mei 2015 te Amsterdam, [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig
misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk op korte afstand een
pistool op voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] gericht en de trekker van het pistool
overgehaald en kort hierna, telefonisch via de moeder van voornoemde [slachtoffer 1] ,
dreigend de woorden toegevoegd: "Moeders ik krijg die kans nog wel hoor" en "het is nu
niet gelukt maar een volgende keer gaat het me wel lukken"."

De Rechtbank heeft ten laste van de verdachte onder 2, 3, 4 en 5 bewezenverklaard dat hij:

"2. op 6 mei 2015 te Amsterdam, een wapen van categorie III onder 1e, te weten een
pistool van het merk Crvena Zastava, kaliber 7.65 mm Browning, en munitie van categorie
III, te weten 4 patronen van het kaliber 7.65 mm Browning, voorhanden heeft gehad;

3. in de periode van 2 augustus 2013 tot en met 31 juli 2014 en in de periode van 17
augustus 2014 tot en met 6 mei 2015 te Amsterdam, telkens wederrechtelijk stelselmatig
opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [slachtoffer 1] , met
het oogmerk voornoemde [slachtoffer 1] te dwingen iets te dulden en vrees aan te jagen,
immers heeft hij, verdachte,

- veelvuldig aan voornoemde [slachtoffer 1] tekstberichten gestuurd per sms en WhatsApp,

- veelvuldig voornoemde [slachtoffer 1] gebeld,

- zich veelvuldig opgehouden in de directe omgeving van de woning van voornoemde
[slachtoffer 1] ,

- veelvuldig lijm in het slot en rondom de deurbel horende bij de woning van voornoemde
[slachtoffer 1] aangebracht en

- meermalen eieren en zand tegen de woning van voornoemde [slachtoffer 1] gegooid;

4. in de periode van 1 augustus 2013 tot en met 
8 februari 2015 te Amsterdam [slachtoffer 1] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven
gericht, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer 1]

- veelvuldig dreigende tekstberichten gestuurd per sms, waaronder: "Ik zou niets van je heel
laten, als oom agent mij niet had meegenomen.", "Ik ga je overgieten met benzine." en
"Zelfs in je graf ben je niet veilig voor God. Maar als God niets doet, dan help ik God een
beetje." en

- foto's van patronen, een vuurwapen en een geluidsdemper aan voornoemde [slachtoffer 1]
gestuurd per WhatsApp;

5. in de periode van 18 november 2013 tot en met 16 januari 2014 te Amsterdam telkens
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2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

opzettelijk en wederrechtelijk sloten en deurbellen, toebehorende aan
Woningbouwvereniging [A] , heeft vernield en onbruikbaar heeft gemaakt door lijm in
voornoemde sloten en rondom voornoemde deurbellen aan te brengen."

Het Hof heeft op de voet van art. 423, vierde lid, Sv ten aanzien van de in eerste aanleg
onder 2, 3, 4 en 5 bewezenverklaarde feiten de straf bepaald op de wijze zoals in de
bestreden uitspraak is vermeld, onder meer inhoudende een gevangenisstraf van twee
jaren, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren en met als
bijzondere voorwaarde:

"dat de veroordeelde tot het einde van de proeftijd van twee jaren op geen enkele wijze,
direct noch indirect, contact mag opnemen, zoeken of hebben met [slachtoffer 1] , geboren
[geboortedatum] 1985 te [geboorteplaats] , thans wonende [a-straat 1] te [plaats] ;

- met bevel dat de op grond van artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht gestelde
voorwaarden en het op grond van artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht uit te oefenen
toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn."

Het Hof heeft de verdachte ter zake van het onder 1 bewezenverklaarde veroordeeld tot
een gevangenisstraf van één jaar en hem een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd. Het
dictum van de bestreden uitspraak houdt dienaangaande in:

"dat wordt bevolen dat de veroordeelde voor de duur van vijf (5) jaren

- op geen enkele wijze - direct of indirect - contact zal opnemen, zoeken of hebben met
[slachtoffer 1] , [betrokkene 1] en [betrokkene 2] ;

- zich niet zal ophouden binnen een straal van 1 (één) kilometer van de woonadressen van
[slachtoffer 1] (thans [a-straat 1] , [plaats] ), [betrokkene 1] (thans [b-straat 1] , [plaats] )
en [betrokkene 2] (adres thans onbekend).

Beveelt dat de maatregel dadelijk uitvoerbaar is.

Beveelt dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor het geval niet aan de
maatregel wordt voldaan. De duur van deze vervangende hechtenis bedraagt 30 dagen voor
iedere keer dat niet aan de maatregel wordt voldaan.

Toepassing van de vervangende hechtenis heft de verplichtingen ingevolge de opgelegde
maatregel niet op."

Het Hof heeft de voor het onder 1 bewezenverklaarde opgelegde straf en maatregel als
volgt gemotiveerd:

"De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1 primair
tenlastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven
jaren met aftrek van voorarrest, alsmede een vrijheidsbeperkende maatregel, inhoudende
een contact- en locatieverbod ten aanzien van met [slachtoffer 1] en haar moeder voor de
duur van 2 jaren.

De raadsman heeft verzocht de door de rechtbank opgelegde straf te matigen aangezien de
verdachte vanwege het door het openbaar ministerie ingestelde appel niet in aanmerking is
gekomen voor detentiefasering.

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 zich schuldig gemaakt aan een zeer ernstige bedreiging van zijn ex-
partner en haar vriend door vanaf zeer korte afstand een vuurwapen met geluidsdemper op
hen te richten en vervolgens de trekker over te halen. Beide slachtoffers vreesden op dat
moment voor hun leven en zijn enorm geschrokken. Het hof rekent dit de verdachte zwaar
aan, temeer daar de bedreiging is geschied in het bijzijn van zijn zesjarige zoon en aan deze

743



2.4.1.

bedreiging een jarenlange periode van belaging en bedreigingen van zijn ex-partner is
voorafgegaan. Bovendien heeft de verdachte de ernst van de bedreiging nog versterkt door
de eerdergenoemde uitlatingen tegen de moeder en de zus van zijn ex-partner.

Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 21
augustus 2017 is hij eerder onherroepelijk veroordeeld wegens misdrijven, waaronder
belaging. De omstandigheid dat de verdachte hieruit geen lering heeft getrokken, weegt in
zijn nadeel.

De ernst van het bewezen verklaarde rechtvaardigt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf
van serieus te nemen omvang. Nu uit de persoonlijke omstandigheden van de verdachte
geen feiten en omstandigheden naar voren zijn gekomen die tot matiging van de op te
leggen straf aanleiding geven en het hof geen inzicht heeft gekregen in de geestvermogens
van de verdachte, omdat hij, ondanks zijn toezegging aan de rechter-commissaris, niet of
nauwelijks heeft meegewerkt aan reclasseringsrapportages en onderzoek in het Pieter Baan
Centrum, is het hof - alles overwegende en mede gelet op de noodzaak van generale en
speciale preventie - van oordeel dat een gevangenisstraf van na te melden duur een
passende en geboden reactie vormt. Daarbij wordt afgeweken van de door de advocaat-
generaal gevorderde straf, omdat het hof tot een (veel) beperktere bewezenverklaring komt.

Daarnaast is het hof, met de advocaat-generaal, van oordeel dat het noodzakelijk is aan de
verdachte een vrijheidsbeperkende maatregel op te leggen, inhoudende een contactverbod
met het slachtoffer, [slachtoffer 1] , haar moeder [betrokkene 1] en haar zus [betrokkene 2] ,
alsmede een verbod zich te begeven binnen een straal van één kilometer van de
woonadressen van het slachtoffer en haar moeder, teneinde te voorkomen dat de verdachte
zich opnieuw schuldig maakt aan het plegen van (soortgelijke) strafbare feiten.

Naar het oordeel van het hof moet - gelet op de inhoud van het dossier waaruit naar voren
komt dat de verdachte langdurig op verontrustende en misdadige wijze het slachtoffer en
haar omgeving is blijven lastig vallen, hetgeen hem op een civielrechtelijk contact- en
gebiedsgebod is komen te staan waarbij de omgangsregeling met zijn zoontje is opgeschort,
en hij ook na zijn veroordeling in eerste aanleg contact heeft gezocht met de moeder van
het slachtoffer - ernstig rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de verdachte
wederom contact zal opnemen met het slachtoffer of met de moeder en zus van het
slachtoffer en hij wederom jegens het slachtoffer of personen in haar omgeving een misdrijf
zal plegen of zich belastend zal gedragen. Om deze redenen, en voorts ter beveiliging van
de maatschappij, beveelt het hof de oplegging van de maatregel voor de duur van vijf jaar
met de dadelijke uitvoerbaarheid daarvan en bepaalt het de vervangende hechtenis voor de
duur van 30 dagen voor iedere keer dat de verdachte zich niet aan de maatregel houdt.
Afwegend het belang van de verdachte zich vrijelijk te kunnen bewegen op de openbare
weg tegen het belang van [slachtoffer 1] en haar familie gevrijwaard te zijn van (ernstige)
inbreuken op hun privacy en persoonlijke vrijheid door gedragingen van de verdachte, is het
hof van oordeel dat het belang van laatstgenoemden zwaarder weegt dan het belang van
de verdachte.

Het hof acht, alles afwegende, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden
duur en na te noemen vrijheidsbeperkende maatregel passend en geboden."

De volgende wettelijke bepalingen zijn van belang.

- Art. 14c, tweede lid aanhef en onder 5° en 6°, Sr:

"2. Bij toepassing van artikel 14a kunnen voorts de volgende bijzondere voorwaarden
worden gesteld, waaraan de veroordeelde gedurende de proeftijd, of een bij de
veroordeling te bepalen gedeelte daarvan, dan wel binnen een door de rechter te bepalen
termijn, ten hoogste gelijk aan de proeftijd, heeft te voldoen:

(...)

5°. een verbod contact te leggen of te laten leggen met bepaalde personen of instellingen;

6°. een verbod zich op of in de directe omgeving van een bepaalde locatie te bevinden."
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2.4.2.

3.1

- Art. 38v Sr zoals dat luidde ten tijde van het onder 1 bewezenverklaarde:

"1. Ter beveiliging van de maatschappij of ter voorkoming van strafbare feiten kan een
maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid worden opgelegd bij de rechterlijke
uitspraak:

(...)

2. De maatregel kan inhouden dat de verdachte wordt bevolen:

a. zich niet op te houden in een bepaald gebied,

b. zich te onthouden van contact met een bepaalde persoon of bepaalde personen,

c. zich op bepaalde tijdstippen te melden bij de daartoe aangewezen opsporingsambtenaar.

3. De maatregel kan voor een periode van ten hoogste twee jaren worden opgelegd.

4. De rechter kan bij zijn uitspraak, ambtshalve of op vordering van de officier van justitie,
bevelen dat de maatregel dadelijk uitvoerbaar is indien er ernstig rekening mee moet
worden gehouden dat de verdachte opnieuw een strafbaar feit pleegt of zich belastend
gedraagt jegens een bepaalde persoon of bepaalde personen.

5. Het bevel, bedoeld in het vierde lid, kan door de rechter die kennisneemt van het hoger
beroep, ambtshalve, op verzoek van de veroordeelde of op vordering van het openbaar
ministerie, worden opgeheven.

6. De maatregel kan tezamen met straffen en andere maatregelen worden opgelegd."

De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de wet van 17
november 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafvordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende
maatregel (rechterlijk gebieds- of contactverbod), Stb. 2011, 546, in werking getreden op 1
april 2012, houdt onder meer het volgende in:

"3. Inhoud van de maatregel

(...)

De rechter zal bij het opleggen van de maatregel streven naar een zo gering mogelijke
beperking van de grondrechten van de verdachte, in verhouding tot de belangen van
beveiliging van de maatschappij of de voorkoming van strafbare feiten. Een gebiedsverbod,
contactverbod of meldplicht beperkt de vrijheid van bewegen en handelen. Bij de toepassing
daarvan dient rekening te worden gehouden met de plaats waar de betrokkene woont en
werkt of naar school gaat. Een gebiedsverbod zal een exacte omschrijving bevatten van het
gebied waarbinnen de veroordeelde zich niet mag bevinden. Dit zal individueel moeten
worden afgewogen. Zonodig kan de maatregel zodanig worden geformuleerd dat de
betrokkene via een vastgestelde route zijn woning, werk of school kan bereiken.

(...)

Gebiedsverbod

Een gebiedsverbod kan een verbod betreffen om zich in of in de omgeving van bepaalde
gebouwen op te houden, dan wel een verbod om zich in een bepaald gedeelte of bepaalde delen
van een wijk dan wel in bepaalde straten te bevinden. Het gebiedsverbod kan een algemeen
verbod bevatten, dan wel een verbod voor bepaalde tijdstippen, dagen of data. Het kan
bijvoorbeeld gaan om een verbod zich tijdens de avonduren waarin de veroordeelde, al dan niet in
groepsverband, in een wijk of bij een publieke plaats zoals een station strafbare feiten heeft
gepleegd gericht tegen voorbijgangers, bepaalde bewoners of winkeliers. In geval van
voetbalvandalisme kan het bijvoorbeeld gaan om een stadionverbod tijdens alle wedstrijden van
een bepaalde club. Het spreekt voor zich dat de rechter, in het kader van de proportionaliteit van
de op te leggen maatregel, altijd eerst beziet of een verbod zich op bepaalde tijdstippen te
bevinden in de omgeving van bepaalde gebouwen of locaties afdoende is. In veel gevallen zal dat
zo zijn, zodat de veroordeelde niet onnodig in zijn vrijheid wordt beperkt. Als echter blijkt van

745



6.2

7.1

zodanige feiten of omstandigheden dat een verdergaand verbod naar tijd of plaats noodzakelijk
is, dan kan daartoe worden overgegaan.

(...)

6. Rechtsbescherming

(...)

Veroordeling bij verstek

(...)

De in consultatie door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en het openbaar ministerie
gegeven overweging een bijzondere rechtsgang te scheppen teneinde een opheffing of wijziging
van de voorziening door de rechter mogelijk te maken, is niet overgenomen. Een dergelijke
rechtsgang zou tot gevolg hebben dat een derde rechter oordeelt over de op te leggen maatregel
en de consequenties die worden verbonden aan het niet naleven hiervan. Dit zou onnodig
belastend zijn voor de rechtspraktijk. Daar waar het onverminderd handhaven van de opgelegde
maatregel door veranderde omstandigheden mogelijk onredelijk is, kan indien het vonnis
onherroepelijk is geworden een gratieverzoek worden ingediend. In andere gevallen zal in de
praktijk zoveel mogelijk rekening moeten worden gehouden met de gewijzigde situatie.
Uiteindelijk is het oordeel aan de rechter-commissaris of de gewijzigde omstandigheden hebben
geleid tot een onmogelijkheid of onredelijkheid om de maatregel na te leven, waardoor de
vervangende hechtenis mogelijk niet of slechts voor een beperkt deel ten uitvoer gelegd moet
worden. Zoals het openbaar ministerie opmerkt in zijn advies moet een meldplicht bijvoorbeeld
niet uitpakken als een verhuisverbod, doordat het in het vonnis bepaalde politiebureau in een
bepaalde gemeente ligt, terwijl de veroordeelde gaat verhuizen naar de andere kant van het land.
Het verdient daarom de voorkeur dat de plaats van melding algemeen bepaald wordt, bijvoorbeeld
het politiebureau in de woonplaats van de veroordeelde. Dit geldt zeker indien bij het wijzen van
het vonnis valt te voorzien dat de veroordeelde in de periode waarvoor de maatregel geldt
mogelijk gaat verhuizen.

(...)

7. Verhouding van de maatregel tot andere vrijheidsbeperkende interventies
(...)

Vrijheidsbeperkende interventies na de berechting

Bij het opleggen van (bijzondere) voorwaarden bij voorwaardelijke veroordeling (artikel 14c Sr) en
bij de voorwaardelijke invrijheidstelling (artikel 15 Sr) kunnen gebiedsverboden, contactverboden
en meldingsgeboden als bijzondere voorwaarden worden opgelegd. De regering bevordert de
toepassing van bijzondere voorwaarden in het kader van de persoonsgerichte aanpak. Hiermee
wordt gedragsverandering bij veroordeelden beoogd. Veel veroordeelden zitten korter dan twee
maanden in detentie. Dit is te kort om een blijvende gedragsverandering te bereiken. Op
meerdere plekken in deze toelichting is beschreven hoe een voorwaardelijke straf daarvoor meer
ruimte biedt door de proeftijd van meerdere jaren en door de toepassing van op de persoon van
de veroordeelde afgestemde bijzondere voorwaarden. Dit is het belangrijkste verschil in karakter
tussen de bijzondere voorwaarde en de thans voorgestelde maatregel die niet gericht is op
blijvende gedragsbeïnvloeding, maar op herstel van de geschonden rechtsorde. Van de acties ter
bevordering van de toepassing van bijzondere voorwaarden maakt ook deel uit een wijziging van
de wettelijke regeling van de voorwaardelijke veroordeling. Met die wetswijziging (Kamerstukken
32 319) wordt onder meer de wettelijke verankering van de bijzondere voorwaarden uitgebreid
door een lijst met mogelijke bijzondere voorwaarden vast te leggen, en wordt een mogelijkheid
gecreëerd voor snel ingrijpen indien de voorwaarden niet worden nageleefd. Met het onderhavige
wetsvoorstel worden de sanctiemogelijkheden van de rechter verruimd, doordat de rechter zich bij
het opleggen van een vrijheidsbeperkende sanctie in de vorm van een gebiedsverbod,
contactverbod of meldplicht, niet langer hoeft te beperken tot het kader van de voorwaardelijke
veroordeling. Zoals aangegeven, wordt met de toepassing van bijzondere voorwaarden bij de
voorwaardelijke bestraffing beoogd om onder begeleiding en toezicht van de reclassering tot
structurele gedragsverandering, dat wil zeggen doorbreking van criminele gedragspatronen, te
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2.5.1.

2.5.2.

2.6.1.

komen. De proeftijd van enkele jaren biedt daarvoor de gelegenheid. Dit veronderstelt wel dat er
sprake is van ernstiger strafbare feiten, die de toepassing van ook ingrijpende bijzondere
voorwaarden gericht op gedragverandering gedurende langere tijd rechtvaardigen. Bij toepassing
van de voorwaardelijke strafmodaliteiten dient de zwaarte van de interventie om die reden in
verhouding te staan tot de hoogte van de voorwaardelijke straf en daarmee tot de ernst van het
feit, hetgeen de mogelijkheden bij lichtere strafbare feiten beperkt. Bovendien is er alleen indien
de strafdreiging zwaar genoeg is een prikkel voor de veroordeelde om de voorwaarde na te leven.

De maatregel als thans voorgesteld, is bedoeld voor al die gevallen waarin de rechter niet met een
voorwaardelijke sanctie een blijvende gedragsverandering van de veroordeelde kan of wil
bereiken, maar wel met een gerichte vrijheidsbeperking de geschonden rechtsorde wil herstellen.
Dit kan het geval zijn bij «lichte feiten» of lichte gevallen van «zware feiten» waarbij
voorwaardelijke veroordeling geen indruk maakt omdat de straf die er achter dreigt te laag is.

(...)

Het is goed om te benadrukken dat aan de rechter een algemene bevoegdheid wordt toegekend
om deze maatregel op te leggen en dat het dus aan de rechter is om in concrete gevallen waar
beperking van de vrijheid van de veroordeelde gewenst is te kiezen voor een vrijheidsbeperkende
maatregel of een voorwaardelijke veroordeling.

Het wetsvoorstel sluit niet uit dat de rechter bij de veroordeling zowel een vrijheidsbeperkende
maatregel als een voorwaarde bij een voorwaardelijke straf kan opleggen. Deze combinatie kan
aan de orde zijn in een geval waarin de rechter het wenselijk acht dat ook indien de betrokkene
hoger beroep instelt de ordemaatregel van het gebieds- of contactverbod direct ingaat, zonder
dat de proeftijd voor de eveneens opgelegde gedragsveranderende bijzondere voorwaarde(n) op
dat moment reeds ingaat. Dit kan worden bereikt door een direct uitvoerbare vrijheidsbeperkende
maatregel en een bijzondere voorwaarde die ten uitvoer wordt gelegd op het moment dat het
vonnis onherroepelijk wordt, op te leggen. In zo'n geval kan de combinatie gewenst zijn en stuit
zij niet op bezwaren. In geval van een voorwaarde en een maatregel die dezelfde
gedragsbeperking beogen en bovendien op hetzelfde moment uitvoerbaar zijn, zou een dergelijke
combinatie - zoals het openbaar ministerie ook in zijn advies beschrijft - wel tot gecompliceerde
situaties kunnen leiden indien bijvoorbeeld de maatregel niet wordt nageleefd én de veroordeelde
opnieuw een strafbaar feit pleegt waardoor de voorwaarde wordt overtreden. De betrokkene zou
dan - in verschillende rechtsgangen - geconfronteerd kunnen worden met enerzijds een nieuwe
straf voor het gepleegde strafbare feit en de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf en
anderzijds de vervangende hechtenis voor de opgelegde maatregel. Een dergelijke situatie zal
zich evenwel, gelet op de afzonderlijke beslissingen die de rechter hierover neemt, niet voordoen."
(Kamerstukken II 2010/11, 32 551, nr. 3, p. 4-5 en 15-20)

De eerste klacht van het middel berust op de opvatting dat het de rechter niet vrijstaat met
betrekking tot dezelfde persoon, in dit geval [slachtoffer 1] , gelijktijdig een contactverbod op
te leggen zowel op de voet van art. 14c Sr (als bijzondere voorwaarde) als op de voet van
art. 38v Sr (als vrijheidsbeperkende maatregel). Die opvatting vindt geen steun in het recht.
Mede gelet op de hiervoor weergegeven wetsgeschiedenis bij art. 38v Sr ligt het weliswaar
in de rede – ook met het oog op het voorkomen van complicaties bij de tenuitvoerlegging –
dat de rechter kiest of hij een vrijheidsbeperkende maatregel oplegt dan wel een
contactverbod als bijzondere voorwaarde stelt bij een voorwaardelijke veroordeling, maar
art. 14c, tweede lid, en 38v Sr verzetten zich niet ertegen dat de rechter bij een veroordeling
zowel een vrijheidsbeperkende maatregel als een daarmee vergelijkbare voorwaarde bij een
voorwaardelijke straf oplegt.

De klacht faalt.

Het middel klaagt voorts over de oplegging van de vrijheidsbeperkende maatregel voor
zover inhoudende dat de verdachte zich niet mag ophouden binnen een straal van één
kilometer van het woonadres van [betrokkene 2] , omdat de bestreden uitspraak inhoudt
dat het woonadres van [betrokkene 2] "thans onbekend" is.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

De door het Hof opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel, inhoudende dat de verdachte
zich niet zal ophouden binnen een straal van één kilometer van de "woonadressen van (...)
[betrokkene 2] (adres thans onbekend)", is in strijd met art. 38v, tweede lid onder a, Sr
omdat daarbij niet een voldoende precieze omschrijving van het gebied waarbinnen de
verdachte zich niet mag bevinden, is geformuleerd. Anders dan het Hof kennelijk tot
uitgangspunt heeft genomen, is de enkele aanduiding van een (onbekend) woonadres van
een bepaalde persoon niet een voldoende precieze omschrijving van het gebied waarin de
verdachte zich niet mag ophouden, en moet de rechter dat gebied in zijn uitspraak
aanduiden, waarbij de wettelijke regeling niet de mogelijkheid biedt om die aanduiding
nadien te wijzigen.

Voor zover het middel hierover klaagt, is het gegrond. De Hoge Raad zal de zaak zelf afdoen
en de vrijheidsbeperkende maatregel vernietigen voor zover deze betrekking heeft op "
[betrokkene 2] (adres thans onbekend)".

Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard bedreiging met enig misdrijf tegen het
leven gericht, meermalen gepleegd op 6 mei 2015. Het Hof heeft de verdachte ter zake daarvan
onder meer veroordeeld tot een vrijheidsbeperkende maatregel van vijf jaren.

Art. 38v Sr is gewijzigd bij wet van 30 juni 2015 tot wijziging van de Gemeentewet en het
Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van
voetbalvandalisme en ernstige overlast, Stb. 2015, 255. Daarbij is in het derde lid de maximale
duur van de op te leggen vrijheidsbeperkende maatregel verhoogd van twee jaren naar vijf jaren.
Deze wet is in werking getreden op 1 juli 2015 (Stb. 2015, 256).

De wijziging van deze bepaling houdt, in het licht van art. 1, eerste lid, Sr, een wijziging in van de
toepasselijke regels van sanctierecht. Gelet hierop is de oplegging van de maatregel voor de duur
van vijf jaren in strijd met het te dezen toepasselijke art. 38v, derde lid, Sr, zoals dat luidde tot 1
juli 2015.

Na afweging van alle daartoe in aanmerking te nemen belangen, waaronder het belang van een
doelmatige rechtspleging, zal de Hoge Raad de zaak in dit opzicht zelf afdoen en de door het Hof
opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel bepalen op de ten tijde van het onder 1
bewezenverklaarde feit maximaal mogelijke duur van twee jaren.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft:

- de duur van de opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel;

- de vrijheidsbeperkende maatregel, voor zover inhoudende dat de veroordeelde zich niet zal
ophouden binnen een straal van één kilometer van het woonadres van " [betrokkene 2] (adres thans
onbekend)";

vermindert de duur van de opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel in die zin dat deze twee jaren
beloopt;

verwerpt het beroep voor het overige.

3 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

4 Beslissing
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Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I.
van de Griend en J.C.A.M. Claassens, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken
ter openbare terechtzitting van 12 maart 2019.
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Mr. D.J.C. Aben
Conclusie inzake:
[verdachte]

1. De verdachte is bij arrest van 13 september 2017 door het gerechtshof Amsterdam wegens 1
subsidiair “bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd”, veroordeeld tot
een gevangenisstraf voor de duur van één jaar, met aftrek als bedoeld in art. 27(a) Sr. Voorts heeft
het hof een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd en die maatregel dadelijk uitvoerbaar verklaard,
de vordering van de benadeelde partij toegewezen en aan de verdachte een
schadevergoedingsmaatregel opgelegd en de tenuitvoerlegging gelast van een aan de verdachte
voorwaardelijk opgelegde straf, het één en ander zoals nader in het arrest is bepaald. Tot slot heeft
het hof op grond van art. 423, vierde lid, Sv de straf voor de – niet aan zijn oordeel onderworpen1 – in
eerste aanleg onder 2, 3, 4 en 52 bewezen verklaarde feiten bepaald op een gevangenisstraf voor de
duur van twee jaren, met aftrek als bedoeld in art. 27 Sr, waarvan één jaar voorwaardelijk met een
proeftijd van drie jaren en met de bijzondere voorwaarde als in het arrest omschreven. Het hof heeft
daarnaast de verbeurdverklaring en onttrekking aan het verkeer gelast van voorwerpen zoals
genoemd in het arrest.

2. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. R.J. Baumgardt en mr. P. van Dongen,
beiden advocaat te Rotterdam, hebben een middel van cassatie voorgesteld.

3. Het middel behelst klachten over de strafoplegging. De strafoplegging is in de eerste plaats in strijd
met het doel en de ratio van de wet aangezien het hof in twee wettelijke kaders een contactverbod
heeft opgelegd, namelijk zowel in het kader van de bijzondere voorwaarde bij de aan de verdachte
opgelegde (gedeeltelijk) voorwaardelijke gevangenisstraf als in het kader van een
vrijheidsbeperkende maatregel. Daarnaast behelst het middel de klacht dat het hof ten onrechte de
vrijheidsbeperkende maatregel, inhoudende dat de verdachte zich niet mag ophouden binnen één
kilometer van het woonadres van onder meer [betrokkene 2] , dadelijk uitvoerbaar heeft verklaard.

4. Ten laste van de verdachte is in de bestreden uitspraak onder 1 subsidiair bewezen verklaard dat:
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“hij op 6 mei 2015 te Amsterdam, [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen
het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk op korte afstand een pistool op voornoemde
[slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] gericht en de trekker van het pistool overgehaald en kort hierna,
telefonisch via de moeder van voornoemde [slachtoffer 1] , dreigend de woorden toegevoegd: "Moeders ik
krijg die kans nog wel hoor" en "het is nu niet gelukt maar een volgende keer gaat het me wel lukken".

5. Het hof heeft onder de aanhef “Oplegging van straf of maatregel” het volgende overwogen:

“De advocaat-generaal heeft gevorderd dat de verdachte voor het onder 1 primair tenlastegelegde zal
worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zeven jaren met aftrek van voorarrest,
alsmede een vrijheidsbeperkende maatregel, inhoudende een contact- en locatieverbod ten aanzien van met
[slachtoffer 1] en haar moeder voor de duur van 2 jaren.

De raadsman heeft verzocht de door de rechtbank opgelegde strafte matigen aangezien de verdachte
vanwege het door het openbaar ministerie ingestelde appel niet in aanmerking is gekomen voor
detentiefasering.

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 zich schuldig gemaakt aan een zeer ernstige bedreiging van zijn ex-partner en haar
vriend door vanaf zeer korte afstand een vuurwapen met geluidsdemper op hen te richten en vervolgens de
trekker over te halen. Beide slachtoffers vreesden op dat moment voor hun leven en zijn enorm
geschrokken. Het hof rekent dit de verdachte zwaar aan, temeer daar de bedreiging is geschied in het bijzijn
van zijn zesjarige zoon en aan deze bedreiging een jarenlange periode van belaging en bedreigingen van zijn
ex-partner is voorafgegaan. Bovendien heeft de verdachte de ernst van de bedreiging nog versterkt door de
eerdergenoemde uitlatingen tegen de moeder en de zus van zijn ex- partner.

Blijkens een de verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 21 augustus 2017 is hij
eerder onherroepelijk veroordeeld wegens misdrijven, waaronder belaging. De omstandigheid dat de
verdachte hieruit geen lering heeft getrokken, weegt in zijn nadeel.

De ernst van het bewezen verklaarde rechtvaardigt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van serieus te
nemen omvang. Nu uit de persoonlijke omstandigheden van de verdachte geen feiten en omstandigheden
naar voren zijn gekomen die tot matiging van de op te leggen straf aanleiding geven en het hof geen inzicht
heeft gekregen in de geestvermogens van de verdachte, omdat hij, ondanks zijn toezegging aan de rechter-
commissaris, niet of nauwelijks heeft meegewerkt aan reclasseringsrapportages en onderzoek in het Pieter
Baan Centrum, is het hof - alles overwegende en mede gelet op de noodzaak van generale en speciale
preventie - van oordeel dat een gevangenisstraf van na te melden duur een passende en geboden reactie
vormt. Daarbij wordt afgeweken van de door de advocaat-generaal gevorderde straf, omdat het hof tot een
(veel) beperktere bewezenverklaring komt.

Daarnaast is het hof, met de advocaat-generaal, van oordeel dat het noodzakelijk is aan de verdachte een
vrijheidsbeperkende maatregel op te leggen, inhoudende een contactverbod met het slachtoffer, [slachtoffer
1] haar moeder [betrokkene 1] en haar zus [betrokkene 2] , alsmede een verbod zich te begeven binnen
een straal van één kilometer van de woonadressen [van] het slachtoffer en haar moeder, teneinde te
voorkomen dat de verdachte zich opnieuw schuldig maakt aan het plegen van (soortgelijke) strafbare feiten.

Naar het oordeel van het hof moet - gelet op de inhoud van het dossier waaruit naar voren komt dat de
verdachte langdurig op verontrustende en misdadige wijze het slachtoffer en haar omgeving is blijven lastig
vallen, hetgeen hem op een civielrechtelijk contact- en gebiedsgebod is komen te staan waarbij de
omgangsregeling met zijn zoontje is opgeschort, en hij ook na zijn veroordeling in eerste aanleg contact
heeft gezocht met de moeder van het slachtoffer - ernstig rekening worden gehouden met de mogelijkheid
dat de verdachte wederom contact zal opnemen met het slachtoffer of met de moeder en zus van het
slachtoffer en hij wederom jegens het slachtoffer of personen in haar omgeving een misdrijf zal plegen of
zich belastend zal gedragen. Om deze redenen, en voorts ter beveiliging van de maatschappij, beveelt het
hof de oplegging van de maatregel voor de duur van vijf jaar met de dadelijke uitvoerbaarheid daarvan en
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bepaalt het de vervangende hechtenis voor de duur van 30 dagen voor iedere keer dat de verdachte zich
niet aan de maatregel houdt. Afwegend het belang van de verdachte zich vrijelijk te kunnen bewegen op de
openbare weg tegen het belang van [slachtoffer 1] en haar familie gevrijwaard te zijn van (ernstig)
inbreuken op hun privacy en persoonlijke vrijheid door gedragingen van de verdachte, is het hof van oordeel
dat het belang van laatstgenoemden zwaarder weegt dan het belang van de verdachte.

Het hof acht, alles afwegende, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur en na te
noemen vrijheidsbeperkende maatregel passend en geboden.”

6. Het dictum van de bestreden uitspraak van het hof houdt, voor zover voor de beoordeling van het
middel van belang, het volgende in:

“BESLISSING 
Het hof:

(…) 

Verklaart niet bewezen dat de verdachte het onder 1 primair tenlastegelegde

heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart (…) bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair

tenlastegelegde heeft begaan.

(…) 
Verklaart het onder 1 subsidiair bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en
verklaart de verdachte strafbaar.

Bepaalt de door de rechtbank opgelegde straf voor het onder 2, 3, 4 en 5 bewezenverklaarde op:

Gevangenisstraf voor de duur van 2 (twee) jaren met aftrek van de tijd die door de veroordeelde voor de
tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, waarvan
een gedeelte groot één jaar van deze gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij later anders
wordt gelast, met een proeftijd van drie jaren 
- met als algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

(…) 
- met als bijzondere voorwaarde:

dat de veroordeelde tot het einde van de proeftijd van twee jaren op geen enkele wijze, direct noch indirect,
contact mag opnemen, zoeken of hebben met [slachtoffer 1] , geboren [geboortedatum] 1985 te
[geboorteplaats] , thans wonende [a-straat 1] te [plaats] ;

- met bevel dat de op grond van artikel 14c van het Wetboek van Strafrecht gestelde voorwaarden en het op
grond van artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht uit te oefenen toezicht, dadelijk uitvoerbaar zijn.

(…) 
Veroordeelt de verdachte ter zake van het onder 1 subsidiair bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf
voor de duur van 1 (één) jaar. 
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.

Legt op de maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid, inhoudende dat wordt bevolen dat de
veroordeelde voor de duur van vijf (5) jaren 
- op geen enkele wijze - direct of indirect - contact zal opnemen, zoeken of hebben met [slachtoffer 1] ,
[betrokkene 1] en [betrokkene 2] ;

- zich niet zal ophouden binnen een straal van 1 (één) kilometer van de woonadressen van [slachtoffer 1]
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(thans [a-straat 1] , [plaats] ), [betrokkene 1] (thans [b-straat 1] [plaats] ) en [betrokkene 2] (adres thans
onbekend).

Beveelt dat de maatregel dadelijk uitvoerbaar is.

Beveelt dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor het geval niet aan de maatregel wordt
voldaan. De duur van deze vervangende hechtenis bedraagt 30 dagen voor iedere keer dat niet aan de
maatregel wordt voldaan. 
Toepassing van de vervangende hechtenis heft de verplichtingen ingevolge de opgelegde maatregel niet op.

(…)” 

7. Met een beroep op de parlementaire geschiedenis bij de invoering van de vrijheidsbeperkende
maatregel van art. 38v Sr, huldigen de stellers van het middel allereerst het standpunt dat deze
maatregel in het leven is geroepen voor die gevallen waarin de rechter niet toekomt aan de
toepassing van bijzondere voorwaarden in het kader van een voorwaardelijke straf, maar de rechter
het toch noodzakelijk acht dat een contact- en/of gebiedsverbod wordt opgelegd. Door aan de
verdachte in het kader van een bijzondere voorwaarde een contactverbod op te leggen ten aanzien
van [slachtoffer 1] , terwijl de opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel onder meer datzelfde
contactverbod inhoudt ten aanzien van [slachtoffer 1] , heeft het hof geoordeeld in strijd met het doel
en de ratio van de wet, aldus de stellers van het middel.

8. Voor zover ik heb kunnen nagaan heeft de Hoge Raad over dit standpunt nog nooit eerder
uitspraak gedaan.3

9. De vrijheidsbeperkende maatregel is opgenomen in art. 38v Sr. Die bepaling luidt als volgt:

“1. Ter beveiliging van de maatschappij of ter voorkoming van strafbare

feiten kan een maatregel strekkende tot beperking van de vrijheid worden opgelegd bij de rechterlijke
uitspraak:

1°. waarbij iemand wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld;

2°. waarbij overeenkomstig artikel 9a wordt bepaald dat geen straf zal worden opgelegd.

2. De maatregel kan inhouden dat de verdachte wordt bevolen:

a. zich niet op te houden in een bepaald gebied,

b. zich te onthouden van contact met een bepaalde persoon of bepaalde personen,

c. op bepaalde tijdstippen of gedurende een bepaalde periode op een bepaalde locatie aanwezig te zijn,

d. zich op bepaalde tijdstippen te melden bij de daartoe aangewezen opsporingsambtenaar.

3. De maatregel kan voor een periode van ten hoogste vijf jaren worden opgelegd. 
4. De rechter kan bij zijn uitspraak, ambtshalve of op vordering van de officier van justitie, bevelen dat de
maatregel dadelijk uitvoerbaar is indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de verdachte
opnieuw een strafbaar feit pleegt of zich belastend gedraagt jegens een bepaalde persoon of bepaalde
personen.

5. Het bevel, bedoeld in het vierde lid, kan door de rechter die kennisneemt van het hoger beroep,
ambtshalve, op verzoek van de veroordeelde of op vordering van het openbaar ministerie, worden
opgeheven.

6. De maatregel kan tezamen met straffen en andere maatregelen worden opgelegd.”

10. De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de wet van 17 november 2011
tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van een rechterlijke
vrijheidsbeperkende maatregel (rechterlijk gebieds- of contactverbod), Stb. 2011, 546, in werking
getreden op 1 april 2012, houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het
volgende in:
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“1. Inleiding

(…) 
Dit wetsvoorstel moet worden bezien in de reeks van (wettelijke) inspanningen die nodig zijn om Nederland
veiliger te maken. Een relatief kleine groep van personen recidiveert veelvuldig en is daarmee
verantwoordelijk voor een groot aandeel van de criminaliteit en overlast. Veel nieuwe maatregelen hebben
mede daarom betrekking op preventie, waarbij regelmatig gebruik wordt gemaakt van het
bestuursrechtelijke instrumentarium. Dit is echter niet voldoende. Ook het strafrechtelijke
instrumentarium dient zo volledig mogelijk te zijn, opdat de rechter optimaal is toegerust om gepleegde
strafbare feiten effectief en voortvarend af te doen. (…) Bovendien is de rechter in staat sancties en de
daarmee gepaard gaande beperking van grondrechten goed af te wegen en toe te snijden op de persoon van
de dader en de omstandigheden van het geval. De persoonsgerichte aanpak staat hierbij centraal. Dat geldt
voor dit wetsvoorstel evenals voor het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de
regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling
(Kamerstukken 32 319). De wijze waarop dit plaatsvindt, verschilt evenwel.

Met de toepassing van bijzondere voorwaarden in het kader van de voorwaardelijke bestraffing wordt –
anders dan met de thans voorgestelde maatregel – beoogd om in een proeftijd van enkele jaren te komen
tot doorbreking van criminele gedragspatronen. Bij niet-naleving van de voorwaarden dreigt de
tenuitvoerlegging van het resterend deel van de straf. Alleen indien deze strafdreiging zwaar genoeg is, is er
een prikkel voor de veroordeelde om de voorwaarden na te leven. Om die reden komt een rechter bij de
berechting van minder ernstige feiten niet altijd toe aan de toepassing van bijzondere voorwaarden in het
kader van een voorwaardelijke straf. Ook bij ernstige feiten komt de rechter daar niet altijd aan toe,
namelijk indien hij blijvende gedragsbeïnvloeding door het stellen van een bijzondere voorwaarde voor een
langere duur niet noodzakelijk of haalbaar acht, bijvoorbeeld bij personen die niet bereid zijn mee te werken
aan een traject van gedragsverandering dan wel bij personen bij wie slechts een onvoorwaardelijke straf
passend is, gelet op de aard van het gepleegde delict of eerder gepleegde delicten. Met de thans
voorgestelde zelfstandig op te leggen maatregel kan de rechter ook in deze gevallen een passende sanctie
opleggen, zonder dat hij daarbij gebonden is aan het kader van de voorwaardelijke strafoplegging. (…)

7. Verhouding van de maatregel tot andere vrijheidsbeperkende interventies 
(…)

7.1. Vrijheidsbeperkende interventies na de berechting

Bij het opleggen van (bijzondere) voorwaarden bij voorwaardelijke veroordeling (artikel 14c Sr) en bij de
voorwaardelijke invrijheidstelling (artikel 15 Sr) kunnen gebiedsverboden, contactverboden en meldingsge-
boden als bijzondere voorwaarden worden opgelegd. De regering bevordert de toepassing van bijzondere
voorwaarden in het kader van de persoonsgerichte aanpak. Hiermee wordt gedragsverandering bij
veroordeelden beoogd. Veel veroordeelden zitten korter dan twee maanden in detentie. Dit is te kort om een
blijvende gedragsverandering te bereiken. Op meerdere plekken in deze toelichting is beschreven hoe een
voorwaardelijke straf daarvoor meer ruimte biedt door de proeftijd van meerdere jaren en door de
toepassing van op de persoon van de veroordeelde afgestemde bijzondere voorwaarden. Dit is het
belangrijkste verschil in karakter tussen de bijzondere voorwaarde en de thans voorgestelde maatregel die
niet gericht is op blijvende gedragsbeïnvloeding, maar op herstel van de geschonden rechtsorde. Van de
acties ter bevordering van de toepassing van bijzondere voorwaarden maakt ook deel uit een wijziging van
de wettelijke regeling van de voorwaardelijke veroordeling. Met die wetswijziging (Kamerstukken 32 319)
wordt onder meer de wettelijke verankering van de bijzondere voorwaarden uitgebreid door een lijst met
mogelijke bijzondere voorwaarden vast te leggen, en wordt een mogelijkheid gecreëerd voor snel ingrijpen
indien de voorwaarden niet worden nageleefd. Met het onderhavige wetsvoorstel worden de
sanctiemogelijkheden van de rechter verruimd, doordat de rechter zich bij het opleggen van een
vrijheidsbeperkende sanctie in de vorm van een gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht, niet langer
hoeft te beperken tot het kader van de voorwaardelijke veroordeling. Zoals aangegeven, wordt met de
toepassing van bijzondere voorwaarden bij de voorwaardelijke bestraffing beoogd om onder begeleiding en
toezicht van de reclassering tot structurele gedragsverandering, dat wil zeggen doorbreking van criminele
gedragspatronen, te komen. De proeftijd van enkele jaren biedt daarvoor de gelegenheid. Dit veronderstelt
wel dat er sprake is van ernstiger strafbare feiten, die de toepassing van ook ingrijpende bijzondere
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voorwaarden gericht op gedragsverandering gedurende langere tijd rechtvaardigen. Bij toepassing van de
voorwaardelijke strafmodaliteiten dient de zwaarte van de interventie om die reden in verhouding te staan
tot de hoogte van de voorwaardelijke straf en daarmee tot de ernst van het feit, hetgeen de mogelijkheden
bij lichtere strafbare feiten beperkt. Bovendien is er alleen indien de strafdreiging zwaar genoeg is een
prikkel voor de veroordeelde om de voorwaarde na te leven. De maatregel als thans voorgesteld, is bedoeld
voor al die gevallen waarin de rechter niet met een voorwaardelijke sanctie een blijvende
gedragsverandering van de veroordeelde kan of wil bereiken, maar wel met een gerichte vrijheidsbeperking
de geschonden rechtsorde wil herstellen. Dit kan het geval zijn bij «lichte feiten» of lichte gevallen van
«zware feiten» waarbij voorwaardelijke veroordeling geen indruk maakt omdat de straf die er achter dreigt
te laag is.

(…) 
Het is goed om te benadrukken dat aan de rechter een algemene bevoegdheid wordt toegekend om deze
maatregel op te leggen en dat het dus aan de rechter is om in concrete gevallen waar beperking van de
vrijheid van de veroordeelde gewenst is te kiezen voor een vrijheidsbeperkende maatregel of een
voorwaardelijke veroordeling.

Het wetsvoorstel sluit niet uit dat de rechter bij de veroordeling zowel een vrijheidsbeperkende maatregel
als een voorwaarde bij een voorwaardelijke straf kan opleggen. Deze combinatie kan aan de orde zijn in een
geval waarin de rechter het wenselijk acht dat ook indien de betrokkene hoger beroep instelt de
ordemaatregel van het gebieds- of contactverbod direct ingaat, zonder dat de proeftijd voor de eveneens
opgelegde gedragsveranderende bijzondere voorwaarde(n) op dat moment reeds ingaat. Dit kan worden
bereikt door een direct uitvoerbare vrijheidsbeperkende maatregel en een bijzondere voorwaarde die ten
uitvoer wordt gelegd op het moment dat het vonnis onherroepelijk wordt, op te leggen. In zo’n geval kan de
combinatie gewenst zijn en stuit zij niet op bezwaren. In geval van een voorwaarde en een maatregel die
dezelfde gedragsbeperking beogen en bovendien op hetzelfde moment uitvoerbaar zijn, zou een dergelijke
combinatie (…) wel tot gecompliceerde situaties kunnen leiden indien bijvoorbeeld de maatregel niet wordt
nageleefd én de veroordeelde opnieuw een strafbaar feit pleegt waardoor de voorwaarde wordt overtreden.
De betrokkene zou dan – in verschillende rechtsgangen – geconfronteerd kunnen worden met enerzijds een
nieuwe straf voor het gepleegde strafbare feit en de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf en
anderzijds de vervangende hechtenis voor de opgelegde maatregel. Een dergelijke situatie zal zich evenwel,
gelet op de afzonderlijke beslissingen die de rechter hierover neemt, niet voordoen.”

11. Met de stellers van het middel kan worden gezegd dat de regering er in de memorie van
toelichting op heeft gewezen dat de rechter bij de berechting van minder ernstige feiten niet altijd
toekomt aan de aanwending van bijzondere voorwaarden in het kader van een voorwaardelijke straf.
De strafdreiging moet immers zwaar genoeg zijn om een prikkel tot naleving van de voorwaarden te
doen ontstaan. Dat is bij de berechting van minder ernstige feiten niet altijd het geval, aldus de
minister.4 Uit die memorie van toelichting volgt eveneens dat de rechter daaraan ook bij ernstige feiten
niet altijd toekomt, bijvoorbeeld indien een onvoorwaardelijke straf passend wordt geacht. Doordat in
die gevallen de vrijheidsbeperkende maatregel kan worden opgelegd, is de rechter niet gebonden aan
het kader van de voorwaardelijke strafoplegging.5 Tot slot houdt de memorie van toelichting in dat de
regering bij de vrijheidsbeperkende maatregel in het bijzonder heeft gedacht aan relatief lichte feiten.6

12. Gelet op de tekst van art. 38v Sr is het toepassingsgebied van de vrijheidsbeperkende maatregel
echter niet beperkt tot die relatief lichte feiten.7Van verschillende kanten is erop gewezen dat moet
worden getwijfeld aan de toegevoegde waarde van de vrijheidsbeperkende maatregel ten opzichte
van de voorwaardelijke veroordeling.8 De verhouding tussen de maatregel en de oplegging van
(bijzondere) voorwaarden bij een voorwaardelijke veroordeling speelt daarbij een belangrijke rol. De
hiervoor aangehaalde wetsgeschiedenis wijst uit dat de regering de bijzondere voorwaarde met name
aanmerkt als een middel om een blijvende gedragsverandering te bereiken in relatief zware zaken. De
vrijheidsbeperkende maatregel is gericht op herstel van de geschonden rechtsorde in het geval van
lichtere feiten. Hierbij kan echter worden opgemerkt dat in de praktijk ook de voorwaardelijke
veroordeling met bijzondere voorwaarden wordt aangewend om bepaalde controlerende
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voorwaarden te stellen zonder dat daarmee een blijvende gedragsverandering wordt beoogd. Voorts
kan ook bij relatief lichte feiten een bijzondere voorwaarde passend zijn.9 Tot slot moet worden
opgemerkt dat de memorie van toelichting op art. 38v Sr eveneens inhoudt dat het aan de rechter is
om in het concrete geval te kiezen voor een vrijheidsbeperkende maatregel of een voorwaardelijke
veroordeling en dat niet is uitgesloten dat de rechter bij een veroordeling zowel een
vrijheidsbeperkende maatregel als een voorwaarde bij een voorwaardelijke straf oplegt.10

13. Het voorgaande brengt mee dat ik over de eerste deelklacht vrij kort kan zijn. Noch de tekst van
de bepaling van art. 38v Sr, noch de memorie van toelichting biedt aanknopingspunten voor de stelling
dat de vrijheidsbeperkende maatregel enkel in het leven is geroepen voor die gevallen waarin de
rechter niet toekomt aan de toepassing van bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijke straf,
maar de rechter wel een contact- en/of gebiedsverbod wil opleggen. In de parlementaire geschiedenis
is immers expliciet opgemerkt dat het aan de rechter is om een keuze te maken tussen een
vrijheidsbeperkende maatregel en een vrijheidsbeperkende voorwaarde bij een voorwaardelijke
veroordeling, terwijl niet is uitgesloten dat de rechter bij een(zelfde) veroordeling een combinatie van
beide oplegt.

14. In de voorliggende zaak heeft het hof een contactverbod ten aanzien van [slachtoffer 1]
opgenomen als bijzondere voorwaarde bij de voorwaardelijke gevangenisstraf die op de voet van art.
423, vierde lid, Sv is ‘bepaald’ ten aanzien van het onder 2, 3, 4 en 5 bewezen verklaarde, terwijl de
vrijheidsbeperkende maatregel inhoudende een contact- en gebiedsverbod is opgelegd ten aanzien
van het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde. Het contactverbod heeft onder meer betrekking op
[slachtoffer 1] . Daarmee is geen sprake van een situatie waarin het hof voor dezelfde feiten zowel
bijzondere voorwaarden in het kader van een voorwaardelijk opgelegde straf als een
vrijheidsbeperkende maatregel heeft opgelegd.11 Wel beogen de bijzondere voorwaarde en de
maatregel dezelfde gedragsbeperking terwijl zij daarnaast beide dadelijk uitvoerbaar zijn verklaard. In
de memorie van toelichting heeft de wetgever daarover opgemerkt dat die combinatie wel tot
gecompliceerde situaties kan leiden indien de maatregel niet wordt nageleefd én de veroordeelde
opnieuw een strafbaar feit pleegt waardoor de voorwaarde wordt overtreden. Dan kan de betrokkene
geconfronteerd worden met enerzijds een nieuwe straf voor het gepleegde strafbare feit en de
tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf en anderzijds de vervangende hechtenis12 voor de
opgelegde maatregel.13 Toch staat het voorgaande niet in de weg aan de (gelijktijdige) oplegging van
een vrijheidsbeperkende maatregel en (een) gelijkluidende voorwaarde(n) bij een voorwaardelijke
straf. Dat brengt mee dat het hof bij de strafoplegging niet heeft geoordeeld in strijd met het doel en
de ratio van de wet, hetgeen de strafoplegging van het hof niet onbegrijpelijk maakt.

15. Het voorgaande brengt mee dat het middel in zoverre faalt.

16. Het middel behelst voorts de klacht dat het hof ten onrechte de vrijheidsbeperkende maatregel,
inhoudende dat de verdachte zich niet mag ophouden binnen één kilometer van het woonadres van
onder meer [betrokkene 2] , dadelijk uitvoerbaar heeft verklaard. Daartoe wordt aangevoerd dat in de
bestreden uitspraak is opgenomen dat het woonadres van [betrokkene 2] ‘thans onbekend’ is,
waardoor de verdachte zijn gedrag daarop niet kan afstemmen.

17. De inhoud van de in het middel bedoelde bijzondere voorwaarde is opgenomen in het dictum van
de bestreden uitspraak dat is weergegeven onder 6 van deze conclusie. De motivering van de
opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel is opgenomen onder 5 van de conclusie.

18. De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de wet van 17 november 2011
tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van een rechterlijke
vrijheidsbeperkende maatregel (rechterlijk gebieds- of contactverbod), Stb. 2011, 546, in werking
getreden op 1 april 2012, houdt, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het
volgende in:
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“3. Inhoud van de maatregel

(…) 
De rechter zal bij het opleggen van de maatregel streven naar een zo gering mogelijke beperking van de
grondrechten van de verdachte, in verhouding tot de belangen van beveiliging van de maatschappij of de
voorkoming van strafbare feiten. Een gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht beperkt de vrijheid van
bewegen en handelen. (…) Een gebiedsverbod zal een exacte omschrijving bevatten van het gebied
waarbinnen de veroordeelde zich niet mag bevinden. (…)

(…)

3.1 Gebiedsverbod

Een gebiedsverbod kan een verbod betreffen om zich in of in de omgeving van bepaalde gebouwen op te
houden, dan wel een verbod om zich in een bepaald gedeelte of bepaalde delen van een wijk dan wel in
bepaalde straten te bevinden. Het gebiedsverbod kan een algemeen verbod bevatten, dan wel een verbod
voor bepaalde tijdstippen, dagen of data. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verbod zich tijdens de
avonduren waarin de veroordeelde, al dan niet in groepsverband, in een wijk of bij een publieke plaats zoals
een station strafbare feiten heeft gepleegd gericht tegen voorbijgangers, bepaalde bewoners of winkeliers.
In geval van voetbalvandalisme kan het bijvoorbeeld gaan om een stadionverbod tijdens alle wedstrijden
van een bepaalde club. Het spreekt voor zich dat de rechter, in het kader van de proportionaliteit van de op
te leggen maatregel, altijd eerst beziet of een verbod zich op bepaalde tijdstippen te bevinden in de
omgeving van bepaalde gebouwen of locaties afdoende is. In veel gevallen zal dat zo zijn, zodat de
veroordeelde niet onnodig in zijn vrijheid wordt beperkt. Als echter blijkt van zodanige feiten of
omstandigheden dat een verdergaand verbod naar tijd of plaats noodzakelijk is, dan kan daartoe worden
overgegaan.”

19. Het lijkt mij dat de stellers van het middel hier een punt hebben. Uit de memorie van toelichting
volgt dat een gebiedsverbod een verbod kan betreffen om zich in of in de omgeving van bepaalde
gebouwen op te houden, dan wel een verbod om zich in een bepaald gedeelte of bepaalde delen van
een wijk dan wel in bepaalde straten te bevinden. Dat verbod zal een exacte omschrijving moeten
bevatten van het gebied waarbinnen de veroordeelde zich niet mag bevinden. Daarmee wordt aan
zowel de veroordeelde als de toezichthoudende instanties duidelijkheid geboden over de inhoud van
de vrijheidsbeperkende maatregel.14 In art. 38v, tweede lid onder a, Sr is bepaald dat de
vrijheidsbeperkende maatregel kan inhouden dat de verdachte wordt bevolen zich niet op te houden
in een bepaald gebied. Net als bij de oplegging van bijzondere voorwaarden in het kader van de
voorwaardelijke veroordeling spreekt het vanzelf dat voor de veroordeelde duidelijk moet zijn in welk
gebied hij zich niet mag begeven. De veroordeelde zal aan de hand van de omschrijving van de bij
maatregel opgelegde verplichting in staat moeten zijn z’n gedrag daarop af te stemmen.15 Voor zover
de bedoelde verplichting ook het verbod bevat zich op te houden binnen een straal van één kilometer
van het woonadres van [betrokkene 2] , terwijl haar adres onbekend is, lijkt deze te ruim
geformuleerd. Daarmee is immers geen exacte (en duidelijke) omschrijving gegeven van het gebied
waarbinnen de veroordeelde zich niet mag bevinden. Ik wijs er daarbij nog op dat de motivering van
de strafoplegging van het hof ten aanzien van de vrijheidsbeperkende maatregel voor zover
inhoudende het gebiedsverbod enkel betrekking heeft op [slachtoffer 1] en haar moeder (
[betrokkene 1] ) en niet op haar zus ( [betrokkene 2] ).

20. Het voorgaande brengt mee dat het gebiedsverbod voor zover betrekking hebbend op de zus van
[slachtoffer 1] ( [betrokkene 2] ) niet voldoet aan de in art. 38v, tweede lid onder a, Sr geformuleerde
eis dat het gebiedsverbod betrekking moet hebben op een bepaald gebied.

21. In zoverre slaagt het middel. De Hoge Raad kan de zaak om redenen van doelmatigheid zelf
afdoen door vernietiging van de vrijheidsbeperkende maatregel voor zover die betrekking heeft op het
gebiedsverbod ten aanzien van [betrokkene 2] en voor zover inhoudende “en [betrokkene 2] (adres
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thans onbekend)”.

22. De eerste deelklacht faalt. De tweede deelklacht slaagt.

23. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

24. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak maar uitsluitend wat betreft de
bijzondere voorwaarde dat de “veroordeelde zich niet zal ophouden binnen een straal van 1 (één)
kilometer van de woonadressen van [slachtoffer 1] (thans [a-straat 1] , [plaats] ), [betrokkene 1] (thans
[b-straat 1] , [plaats] ) en [betrokkene 2] (adres thans onbekend)”, voor zover daarin is opgenomen “en
[betrokkene 2] (adres thans onbekend)”, en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Uit de bestreden uitspraak (pag. 1) blijkt dat ter terechtzitting in hoger beroep door de raadsman en
de advocaat-generaal is medegedeeld dat het door de verdediging, respectievelijk de officier van
justitie ingestelde hoger beroep alleen is gericht tegen de beslissing van de rechtbank ten aanzien
van het onder 1 tenlastegelegde. Het hof heeft in dat licht geoordeeld dat de raadsman en de
advocaat-generaal moeten worden geacht de eerdere, bij de verdachte en de officier van justitie
levende, bezwaren tegen de beslissing in het vonnis waarvan beroep ten aanzien van deze feiten te
hebben ingetrokken. De verdachte en de officier van justitie zijn daarop ten aanzien van het onder 2,
3, 4 en 5 tenlastegelegde niet-ontvankelijk verklaard in het ingestelde hoger beroep.

Daarbij ging het om het voorhanden hebben van een pistool en munitie (feit 2), belaging, meermalen
gepleegd (feit 3), bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd (feit 4) en
vernieling (feit 5).

In twee arresten stond de motivering van de opgelegde vrijheidsbeperkende maatregelen centraal:
HR 6 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2916, en HR 3 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:4, NJ 2017/143
m.nt. F. Vellinga-Schootstra. Daarnaast stond in twee arresten de (on)mogelijkheid van de oplegging
van deze maatregel centraal voor een delict begaan deels vóór de inwerkingtreding van art. 38v Sr:
HR 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:79, NJ 2018/75 en HR 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:80.

Zie Kamerstukken II 2010/11, 32 551, nr. 3, p. 2. In dit licht heeft Bleichrodt echter nog opgemerkt
dat de stelling dat een bijzondere voorwaarde bij relatief lichte feiten niet zou afschrikken niet nader
wordt onderbouwd. Zie F.W. Bleichrodt, ‘Beperking van bewegingsvrijheid en beïnvloeding van gedrag
in het Nederlands straf- en strafprocesrecht’ in: F.W. Bleichrodt & S. de Decker, Gedragsverboden en
vrijheidsbeperkingen, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2011, p. 48-50.

Kamerstukken II 2010/11, 32 551, nr. 3, p. 2.

Kamerstukken II 2010/11, 32 551, nr. 3, p. 19.

F.W. Bleichrodt, ‘Beperking van bewegingsvrijheid en beïnvloeding van gedrag in het Nederlands
straf- en strafprocesrecht’ in: F.W. Bleichrodt & S. de Decker, Gedragsverboden en vrijheidsbeperkingen,
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2011, p. 48-50. Volgens Vellinga-Schootstra heeft een verkenning van
rechtspraak op rechtspraak.nl geleerd dat op het eerste gezicht niet veel terecht lijkt te komen van de
bedoeling van de wetgever om art. 38v Sr met name toe te passen bij lichte feiten of bij lichte vormen
van zware feiten en de voorwaardelijke veroordeling met bijzondere voorwaarden bij zware feiten. Zie
HR 3 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:4, NJ 2017/143, m.nt. Vellinga-Schootstra onder 8.
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8

9

10

11

12

13

14

15

Zie het advies van de Raad van State (Kamerstukken II, 2010/11, 32551, nr. 4, p. 3). Zie ook F.W.
Bleichrodt, ‘Beperking van bewegingsvrijheid en beïnvloeding van gedrag in het Nederlands straf- en
strafprocesrecht’ in: F.W. Bleichrodt & S. de Decker, Gedragsverboden en vrijheidsbeperkingen, Nijmegen:
Wolf Legal Publishers 2011, p. 48-50.

F.W. Bleichrodt & P.C. Vegter, Sanctierecht, Deventer: Kluwer 2016, p. 323. Zie ook F.W. Bleichrodt,
‘Beperking van bewegingsvrijheid en beïnvloeding van gedrag in het Nederlands straf- en
strafprocesrecht’ in: F.W. Bleichrodt & S. de Decker, Gedragsverboden en vrijheidsbeperkingen, Nijmegen:
Wolf Legal Publishers 2011, p. 48-50.

Kamerstukken II 2010/11, 32 551, nr. 3, p. 20.

Zie over die situatie mijn conclusie in de zaak 18/02544.

Die vervangende hechtenis heft de verplichtingen ingevolge de opgelegde maatregel niet op,
waarmee die vervangende hechtenis het karakter heeft van gijzeling. Zie ook HR 3 januari 2017,
ECLI:NL:HR:2017:4, NJ 2017/143, m.nt. Vellinga-Schootstra onder 8.

Kamerstukken II 2010/11, 32 551, nr. 3, p. 20. Ook Bleichrodt heeft daarover nog opgemerkt dat de
oplegging van de vrijheidsbeperkende maatregel in combinatie met een bijzondere voorwaarde het
risico tot afstemmingsproblemen in zich bergt bij niet naleving van die voorwaarde c.q. die verplichting.
Zie F.W. Bleichrodt, ‘Beperking van bewegingsvrijheid en beïnvloeding van gedrag in het Nederlands
straf- en strafprocesrecht’ in: F.W. Bleichrodt & S. de Decker, Gedragsverboden en vrijheidsbeperkingen,
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2011, p. 50.

Vgl. ook Kamerstukken II 2010/11, 32 551, nr. 3, p. 20.

Vgl. HR 19 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2392, NJ 2017/389 en de conclusie van mijn
ambtgenoot Bleichrodt bij dat arrest onder 18. Zie ook HR 24 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:667.
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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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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

765



2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

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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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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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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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Feitelijke aanranding van de eerbaarheid, art. 246 Sr. Levert het door verdachte in
de cellengang van een politiebureau achter het slachtoffer, een hem onbekende
vrouw (in burger geklede hoofdagent van politie), langs lopen en onverhoeds in
haar bil knijpen, waarna verdachte lacht en zegt: “It was a joke”, een ontuchtige
handeling op? Grapverweer. Gelet op wat het Hof heeft vastgesteld omtrent de
omstandigheden waaronder verdachte in de bil van aangeefster heeft geknepen,
getuigt zijn oordeel dat sprake is van een "ontuchtige handeling" i.d.z.v. art. 246 Sr
niet van een onjuiste rechtsopvatting. Dit oordeel is toereikend gemotiveerd.
Daaraan doet niet af dat het bilknijpen mogelijk bedoeld was als grap en evenmin
dat door de verdediging als motief is aangevoerd dat verdachte handelde "in een
opwelling van vreugde" vanwege zijn vrijlating. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2018/2109 
RvdW 2018/1244 
JIN 2018/213 met annotatie van C. van Oort 
NBSTRAF 2018/373 
TPWS 2019/15 
SR-Updates.nl 2018-0433 

Uitspraak

6 november 2018

Strafkamer

nr. S 17/01739

MD/CB

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 22 maart 2017,
nummer 23/004325-15, in de strafzaak tegen:

ECLI:NL:HR:2018:2061
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.1.

2.3.

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1967.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M.A.C. de Bruijn, advocaat te
Amsterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht
en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Het middel klaagt dat het Hof ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd, heeft geoordeeld
dat te dezen sprake is van een "ontuchtige handeling" zoals is bewezenverklaard.

Overeenkomstig de tenlastelegging is ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

"hij op 31 maart 2015 te Amsterdam door een feitelijkheid [slachtoffer] heeft gedwongen tot
het dulden van een ontuchtige handeling, bestaande uit het knijpen in de linkerbil van die
[slachtoffer] en bestaande die feitelijkheid uit het in een cellengang van politiebureau
Waddenweg dicht langs die [slachtoffer] lopen en het onverhoeds vastpakken van die
[slachtoffer]."

Deze bewezenverklaring steunt op de bewijsmiddelen die in de conclusie van de Advocaat-
Generaal onder 5 zijn weergegeven.

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts het volgende overwogen:

"De raadsman heeft vrijspraak van het tenlastegelegde bepleit en heeft hiertoe aangevoerd
dat de gedraging van de verdachte een domme en misplaatste grap was, maar geen
ontuchtige handeling oplevert in de zin van artikel 246 Wetboek van Strafrecht (Sr).

Het hof verwerpt het verweer en overweegt als volgt.

De verdachte, een volwassen man, is in de cellengang van het politiebureau aan de
Waddenweg achter langs het slachtoffer, een hem onbekende volwassen vrouw, gelopen en
heeft haar onverhoeds in haar linkerbil geknepen. Vervolgens heeft hij gelachen en gezegd:
"It was a joke".

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat een ontuchtige handeling als bedoeld in artikel 246 Sr een
handeling van seksuele aard is die in strijd is met een sociaal-ethische norm. De beoordeling
of een handeling als zodanig kan worden gekwalificeerd, hangt af van de aard van de
gedraging en de omstandigheden van het geval.

Naar het oordeel van het hof is de handeling van de verdachte van seksuele aard,
aangezien de bil, als te beknijpen lichaamsdeel, vanuit seksueel oogpunt geenszins als
neutraal kan worden beschouwd. Voorts kan er in redelijkheid niet aan worden getwijfeld
dat het gedrag van de verdachte in strijd is met een sociaal-ethische norm. De
omstandigheid dat het bilknijpen mogelijk bedoeld was als grap doet aan een en ander niet
af, omdat dit de seksuele aard van de handeling noch het met een sociaal-ethische norm
strijdige karakter daarvan wegneemt."

De tenlastelegging is toegesneden op art. 246 Sr. Daarom moet de in de tenlastelegging en
bewezenverklaring voorkomende uitdrukking "ontuchtige handeling" geacht worden aldaar te zijn
gebezigd in dezelfde betekenis als daaraan toekomt in die bepaling.

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het middel

777



2.4.

2.5.

2.6.

Art. 246 Sr luidt:

"Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere
feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als
schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie."

Gelet op wat het Hof blijkens de bewijsvoering heeft vastgesteld omtrent de omstandigheden
waaronder de verdachte in de bil van de aangeefster heeft geknepen, getuigt zijn oordeel dat
sprake is van een "ontuchtige handeling" in de zin van art. 246 Sr niet van een onjuiste
rechtsopvatting. Dit oordeel is toereikend gemotiveerd. Daaraan doet niet af dat, zoals door het
Hof is vastgesteld, het bilknijpen mogelijk bedoeld was als grap en evenmin dat door de
verdediging ter terechtzitting in hoger beroep als motief is aangevoerd dat de verdachte handelde
"in een opwelling van vreugde" vanwege zijn vrijlating.

Het middel faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en raadsheer A.J.A.
van Dorst en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 6 november 2018.

3 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 18-09-2018

Datum publicatie 07-11-2018

Zaaknummer 17/01739

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:2061 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Feitelijke aanranding van de eerbaarheid, art. 246 Sr. Levert het door verdachte in
de cellengang van een politiebureau achter het slachtoffer, een hem onbekende
vrouw (in burger geklede hoofdagent van politie), langs lopen en onverhoeds in
haar bil knijpen, waarna verdachte lacht en zegt: “It was a joke”, een ontuchtige
handeling op? Grapverweer. Gelet op wat het Hof heeft vastgesteld omtrent de
omstandigheden waaronder verdachte in de bil van aangeefster heeft geknepen,
getuigt zijn oordeel dat sprake is van een "ontuchtige handeling" i.d.z.v. art. 246 Sr
niet van een onjuiste rechtsopvatting. Dit oordeel is toereikend gemotiveerd.
Daaraan doet niet af dat het bilknijpen mogelijk bedoeld was als grap en evenmin
dat door de verdediging als motief is aangevoerd dat verdachte handelde "in een
opwelling van vreugde" vanwege zijn vrijlating. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JIN 2018/213 met annotatie van C. van Oort 

Conclusie

Nr. 17/01739
Zitting: 18 september 2018
(bij vervroeging)

Mr. E.J. Hofstee
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  Het gerechtshof Amsterdam heeft bij arrest van 22 maart 2017 de verdachte wegens “feitelijke
aanranding van de eerbaarheid” veroordeeld tot een geldboete ter hoogte van € 500,00. Voorts
heeft het hof de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer] toegewezen ter hoogte van een
bedrag van € 100,00, subsidiair twee dagen hechtenis, en voor dat bedrag een
schadevergoedingsmaatregel opgelegd, één en ander zoals in het bestreden arrest vermeld.
Daarnaast heeft het hof de tenuitvoerlegging gelast van een eerder voorwaardelijk opgelegde
gevangenisstraf, zulks op de wijze als in het arrest omschreven.

2.  Namens de verdachte heeft mr. M.A.C. de Bruijn, advocaat te Amsterdam, een middel van cassatie
voorgesteld.

3.  Het middel klaagt dat het hof het bestanddeel “ontuchtige handeling” te ruim heeft uitgelegd,
althans dat het hof ondeugdelijk, dan wel onvoldoende, heeft gemotiveerd waarom de handeling
van de verdachte een ontuchtige handeling in de zin van art. 246 Sr oplevert, nu het hof de
intentie van de verdachte in het midden heeft gelaten.

ECLI:NL:PHR:2018:1255
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4.  Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 31 maart 2015 te Amsterdam door een feitelijkheid [slachtoffer] heeft gedwongen tot het
dulden van een ontuchtige handeling, bestaande uit het knijpen in de linkerbil van die [slachtoffer] en
bestaande die feitelijkheid uit het in een cellengang van politiebureau Waddenweg dicht langs die
[slachtoffer] lopen en het onverhoeds vastpakken van die [slachtoffer] .”

5. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

1. Een proces-verbaal met nummer PL1300-2015073613-1 van 1 april 2015, in de wettelijke
vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 1] en [verbalisant
2] (doorgenummerde pag. 003 e.v.).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van [slachtoffer] , zakelijk weergegeven:

Ik ben hoofdagent van politie. Op 31 maart 2015 bevond ik mij in burger gekleed in de cellengang van
het politiebureau, Rode Kruisstraat 79 te Amsterdam. Ik stond met mijn rug in de richting van de
cellengang. Mijn collega [verbalisant 3] liep achter mij langs richting de uitgang. Vlak daarachter liep
een Engels sprekende man. De man liep vlak achter mij langs.

Terwijl hij achter mij langs liep voelde ik ineens dat hij mij in mijn linkerbil kneep. Ik zag en hoorde dat
de man begon te lachen. Hij zei in het Engels: “It was a joke.”.

Ik ervaar dit als een seksuele aanraking.

2. Een proces-verbaal met nummer PL1300-2015073613-2 van 1 april 2015, in de wettelijke
vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 3]
(doorgenummerde pag. 006 e.v.).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van verbalisant, zakelijk weergegeven:

Op 31 maart 2015 bevond ik mij op het bureau, gevestigd aan de Rode Kruisstraat 79 te Amsterdam.
Ik haalde de verdachte [verdachte] uit het dagverblijf om te worden heengezonden. Ik ging samen
met [verdachte] in de richting van de voorgeleidingsbalie en zag mijn collega [slachtoffer] . [verdachte]
liep op dat moment vlak achter mij. Toen ik, verbalisant, langs collega [slachtoffer] was gelopen
hoorde ik da[t] [slachtoffer] zei: Hey doe normaal”. Toen ik dit hoorde heb ik mij onmiddellijk
omgedraaid en ik zag toen ik in het gezicht van [verdachte] keek dat hij lachte. Ik hoorde dat collega
[slachtoffer] hierop zei: “Hij kneep mij gewoon in mijn kont”. Hierop heb ik [verdachte] aangehouden.

3. Een proces-verbaal met bijlagen 1 t/m 3 met nummer PL1300-2015073613-6 van 2 april
2015, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren
[verbalisant 4] en [verbalisant 5] (doorgenummerde pag. 017 e.v.).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in als verklaring van verbalisanten (V), zakelijk weergegeven:

V: Wij hebben de beelden bekeken en daarop is heel duidelijk te zien dat je de vrouw in haar bil
kneep.

“Uit de Aanvulling op het verkort vonnis van 13 oktober 2015
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* zie bijlage 1 t/m 3 *

V. Op de camerabeelden is heel duidelijk te zien dat je de beweging maakt met je hand naar de
naar de bil van onze collega.

Het hof neemt over de bewijsmiddelen zoals vermeld in de aanvulling verkort vonnis waarvan
beroep met dien verstande dat:

- in bewijsmiddel 1 aan de verklaring van [slachtoffer] wordt toegevoegd:

“Ik ben werkzaam op politiebureau Waddenweg te Amsterdam (het hof begrijpt: gelegen aan de Rode
Kruisstraat 19 te Amsterdam) ”

- in bewijsmiddel 2 in de kop “1 april 2015” wordt gelezen als “31 maart 2015”;

- uit bewijsmiddel 3 wordt geschrapt “* zie bijlage 1 t/m3 *”.”

6. Voorts heeft het hof het volgende overwogen:

De raadsman heeft vrijspraak van het tenlastegelegde bepleit en heeft hiertoe aangevoerd dat de
gedraging van de verdachte een domme en misplaatste grap was, maar geen ontuchtige handeling
oplevert in de zin van artikel 246 Wetboek van Strafrecht (Sr).

Het hof verwerpt het verweer en overweegt als volgt.

De verdachte, een volwassen man, is in de cellengang van het politiebureau aan de Waddenweg
achter langs het slachtoffer, een hem onbekende volwassen vrouw, gelopen en heeft haar
onverhoeds in haar linkerbil geknepen. Vervolgens heeft hij gelachen en gezegd: “It was a joke”. Uit
de wetsgeschiedenis blijkt dat een ontuchtige handeling als bedoeld in artikel 246 Sr een handeling
van seksuele aard is die in strijd is met een sociaal-ethische norm. De beoordeling of een handeling
als zodanig kan worden gekwalificeerd, hangt af van de aard van de gedraging en de
omstandigheden van het geval. Naar het oordeel van het hof is de handeling van de verdachte van
seksuele aard, aangezien de bil, als te beknijpen lichaamsdeel, vanuit seksueel oogpunt geenszins als
neutraal kan worden beschouwd. Voorts kan er in redelijkheid niet aan worden getwijfeld dat het
gedrag van de verdachte in strijd is met een sociaal-ethische norm. De omstandigheid dat het
bilknijpen mogelijk bedoeld was als grap doet aan een en ander niet af, omdat dit de seksuele aard
van de handeling noch het met een sociaal-ethische norm strijdige karakter daarvan wegneemt.”

7. De tenlastelegging is toegesneden op art. 246 Sr. Daarom moet de in de tenlastelegging en
bewezenverklaring voorkomende uitdrukking “ontuchtige handelingen” geacht worden aldaar te zijn
gebezigd in dezelfde betekenis als daaraan toekomt in dat artikel, dat als volgt luidt:

“Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid
iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke
aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of
geldboete van de vijfde categorie.”

8. Ontuchtig in de zin van art. 246 Sr is volgens de wetgever “seksueel contact althans contact van
seksuele aard in strijd met de sociaal-ethische norm”.1 Hieruit kan worden afgeleid dat voor de
kwalificatie ontuchtige handeling noodzakelijk is dat de handeling een seksuele strekking heeft en dat
sprake is van schending van een sociaal-ethische norm. Bepaalde handelingen zijn objectief bezien al
naar hun uiterlijke verschijningsvorm seksueel van aard, en mitsdien in strijd met een sociaal-ethische
norm, en dus in beginsel aan te merken als ontuchtig. Wanneer niet direct uit de uiterlijke
verschijningsvorm blijkt dat de handeling een seksueel karakter draagt, dient aan de hand van de
omstandigheden van het geval te worden beoordeeld of de handeling al dan niet als ontuchtige
handeling kan worden gekwalificeerd.2 Verschillende factoren zijn daarbij van belang, zoals de context

“Bewijsoverweging
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en de verhoudingen tussen de betrokkenen.3 Het lichaamsdeel dat is aangeraakt, de aard van de
aanraking en de wijze waarop dat is geschied – denk naast het aanraken van de billen aan het
knijpen in een blote knie4 of het aaien, strelen of betasten van een bloot been – zijn factoren die
betrokken kunnen worden bij de beoordeling. Ook de intentie van degene die de handeling heeft
verricht kan in grensgevallen een niet onbelangrijke rol spelen bij de vraag of de handeling die op
zichzelf niet noodzakelijkerwijs een seksuele strekking hoeft te hebben, dit al dan niet heeft
gekregen.5 Zoals Machielse in NLR opmerkt, dient evenwel aan de intentie of de bedoeling van de
verdachte geen doorslaggevende betekenis te worden toegekend, aangezien deze slechts een
indicatie voor ontucht kan opleveren.6 De vraag of de intentie van de betrokkene seksueel van aard is,
kan blijken uit de gebezigde woorden, indien deze de handeling hebben begeleid. De arresten van de
Hoge Raad van 13 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4825 en 15 september 2015,
ECLI:NL:HR:2015:2578, NJ 2016/132, m.nt. Rozemond geven daar voorbeelden van.7

9. Volgens de steller van het middel valt het knijpen in de linkerbil van [slachtoffer] niet onder een
ontuchtige handeling, gezien de omstandigheden van het onderhavige geval. De verdachte had
daarbij immers geen seksuele intentie, nu hij op dat moment handelde “in een opwelling van vreugde”
omdat hij werd vrijgelaten uit het politiebureau en daarom zijn kinderen kon zien, aldus de steller van
het middel.

10. Dat het van de omstandigheden van het geval afhangt of het aanraken van de billen een
ontuchtig karakter draagt, hetgeen het hof ook in zoveel woorden heeft overwogen (naast de aard
van de gedraging), is juist.8 Een dergelijke handeling draagt niet noodzakelijkerwijs, zonder meer, een
ontuchtig karakter. Dat heeft HR 4 september 2012, ECLI:NL:HR:BX4288, NJ 2012/573, m.nt. Schalken
al laten zien: het oordeel van het hof dat het op straat aanraken van de billen van een passerende
vrouw ontucht oplevert, terwijl wellicht de seksuele intentie daartoe bij de verdachte (een 13-jarige
jongen, die daaraan voorafgaand met zijn vriendje sneeuwballen naar de vrouw had gegooid)
ontbrak, geeft – gelet op hetgeen de door het hof gebezigde bewijsmiddelen inhouden omtrent
hetgeen feitelijk is geschied, aldus nadrukkelijk de Hoge Raad in die zaak – blijk van een te ruime, en
dus onjuiste, uitleg van de in art. 246 Sr voorkomende uitdrukking “ontuchtige handelingen”. Wel
ontuchtig was de handelwijze die ter beoordeling stond in HR 14 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1195.
Met de zaak die tot dat arrest heeft geleid, laat zich de onderhavige zaak vergelijken. In een café had
de verdachte een hem passerende vrouw onverhoeds van achteren met twee handen bij haar billen
vastgepakt en er met kracht in geknepen. In hoger beroep werd het verweer gevoerd dat de
verdachte geen seksuele intentie had en het om een kwajongensstreek ging, zodat geen sprake was
van een ontuchtige handeling. Het hof keek daar anders tegenaan: het door een 21-jarige man
knijpen in de billen van een voor hem onbekende vrouw in een café, is wel degelijk te beschouwen als
een handeling van seksuele aard en in strijd met een sociaal-ethische norm. Dat het zou gaan om een
kwajongensstreek deed daar volgens het hof niet aan af. Het tegen dat oordeel gerichte middel,
strandde in de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende motivering van de Hoge Raad.

11. In de thans voorliggende zaak, luidt het oordeel van het hof dat het knijpen in de bil van de
aangeefster in de cellengang een handeling van seksuele aard betreft en in strijd is met een sociaal-
ethische norm. Blijkens de bewijsoverweging heeft het hof daarbij de volgende omstandigheden in
aanmerking genomen: (i) de verdachte is een volwassen man; (ii) de aangeefster was een voor hem
onbekende volwassen vrouw; (iii) de verdachte heeft haar onverhoeds in haar bil geknepen; (iv) de bil
kan vanuit seksueel oogpunt geenszins als neutraal worden beschouwd.

12. Daarmee heeft het hof geen onjuiste uitleg gegeven aan het in art. 246 Sr bedoelde bestanddeel
“ontuchtige handelingen”, terwijl voorts het oordeel van het hof geen nadere motivering behoeft,
zulks gelet op hetgeen hierboven is uiteengezet over het begrip ontuchtige handelingen als bedoeld
in art. 246 Sr, meer in het bijzonder in relatie tot het aanraken, betasten of het geven van een klap op
de bil van een ander. Dat de verdachte naar eigen zeggen heeft gehandeld in een uiting van vreugde
– die hij, denk ik, heel goed ook op een andere manier met anderen had kunnen delen – en enkel de
intentie zou hebben gehad om een grap uit te halen, doet daaraan niet af. Daarbij merk ik maar
meteen op dat de steller van het middel kennelijk uitgaat van een verkeerde lezing van het bestreden
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arrest voor zover hij stelt dat het hof de intentie van de verdachte in het midden heeft gelaten. Het
hof heeft blijkens zijn bewijsoverweging in zijn oordeel betrokken de omstandigheid dat de verdachte
heeft gelachen toen hij de aangeefster onverhoeds in haar bil kneep en daarbij heeft gezegd: “it was
a joke”.

13. Zou overigens het ontuchtige karakter in doorslaggevende mate afhangen van de naar eigen
inzicht benoemde ‘geestigheid’ en intentie van de verdachte, dan zou het onverhoeds betasten van
een ander toelaatbaar zijn zolang er maar – achteraf (uiteraard) – de aanduiding ‘dollen’ of ‘een grap
en een grol’ aan wordt gegeven door de verdachte.9 Een dergelijke benadering is onverenigbaar met
het doel dat met de bepaling van art. 246 Sr wordt nagestreefd, te weten het beschermen van
personen tegen inbreuken op de lichamelijke integriteit.10 Rozemond heeft in zijn annotatie bij HR 15
september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2578, NJ 2016/132 en HR 24 november 2015,
ECLI:NL:HR:2015:3356, NJ 2016/131 mijns inziens er terecht op gewezen dat het een algemeen
bekend gegeven is dat vrouwen gedragingen als de onderhavige als een inbreuk op hun seksuele
integriteit ervaren. Ook mijn voormalige ambtgenoot Vellinga deelt die opvatting en voegt daaraan
treffend toe: “Het moge zo zijn dat vrouwen zich gedragingen als de onderhavige noodgedwongen
hebben laten aanleunen, maar zoals bijvoorbeeld de toegenomen aandacht voor ongewenste
intimiteiten op de werkvloer laat zien, zijn de tijden – en daarmee de sociaal-ethische normen –
veranderd.”

14. Het middel faalt en kan, lijkt mij, worden afgedaan met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende
motivering.

15. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden
uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

16. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

MvT, Kamerstukken II 1988/89, 20 930, nr. 3, p. 2.

“Uiteraard is de tijdgeest van invloed op de 'sociaal-ethische norm' waaraan de wetgever refereert,
maar dat er een grensgebied is tussen ontuchtig en onbeschaafd handelen lijkt van alle tijden”, aldus
mijn ambtgenoot Knigge in zijn conclusie vóór HR 25 mei 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5563.

Machielse in Noyon/Langemeijer/Remmelink (verder: NLR), aant. 5 bij art. 246 Sr (bijgewerkt tot 24
april 2014). Zie ook de analyse van mijn ambtgenoot Bleichrodt in diens conclusie vóór HR 24
november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3356, NJ 2016/131, m.nt. Rozemond en de conclusie van mijn
ambtgenoot Knigge vóór HR 4 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4288, NJ 2012/573 m.nt.
Schalken.

HR 9 januari 1968, ECLI:NL:HR:1968:AB4211, NJ 1969/24, waarbij zij aangetekend dat de verdachte
daar verbaal het een en ander aan had toegevoegd.

Machielse in NLR, aant. 5 bij art. 246 Sr. Zie ook de conclusies van mijn ambtgenoot Knigge vóór HR
25 mei 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5563 en HR 4 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4288, NJ
2012/573, m.nt. Schalken.
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Aant. 5 bij art. 246 Sr. Zie voorts K. Lindenberg en A. A. van Dijk, Herziening van de zedendelicten,
Paris: Zutphen 2016, p. 49-50 en de conclusie van mijn ambtgenoot Vegter vóór HR 15 september
2015, ECLI:NL:HR:2015:2578, NJ 2016/132, m.nt. Rozemond.

Zie ook mijn voetnoot 4.

Zie: HR 25 mei 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5563 (betasten billen tijdens barbecue; terecht middel;
conclusie A-G Knigge); HR 4 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4288, NJ 2012/573, m.nt. Schalken
(aanraken billen op straat, zie hoofdtekst; terecht middel; conclusie A-G Knigge); HR 15 september
2015, ECLI:NL:HR:2015:2578, NJ 2016/132, m.nt. Rozemond (geven klap op billen onbekend meisje in
supermarkt + zeggen “Hé schatje”; falend middel; conclusie A-G Vegter); HR 24 november 2015,
ECLI:NL:HR:2015:3356, NJ 2016/131, m.nt. Rozemond; onverhoeds knijpen in billen onbekende vrouw
in uitgaansgelegenheid, en daarna nog een keer; falend middel; conclusie A-G Bleichrodt); HR 14 juni
2016, ECLI:NL:HR:2016:1195 (onverhoeds knijpen in billen vrouw in café, zie hoofdtekst; falend
middel; conclusie A-G Vellinga).

Als gezegd, de aan de handeling gegeven intentie van de verdachte kan slechts een indicatie zijn bij
beantwoording van de vraag of zij wel of niet als ontuchtig valt aan te merken.

MvA, Kamerstukken II 1988/89, 20 930, nr. 5, p. 4 en 5.
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2.2.1.

2.1.

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, van 23 maart 2016, nummer 21/004912-13, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1961.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft P.M. Breukink, advocaat te Arnhem, bij
schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest
en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Amsterdam teneinde op het bestaande hoger
beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2 Bewezenverklaring, bewijsvoering en kwalificatie

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij in de periode van 11 t/m 15 februari 2011, te Zevenaar, althans in Nederland, tezamen en in
vereniging met een ander, een voorwerp, te weten een geldbedrag (ongeveer 283.879,- euro),
heeft verworven en voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist dat bovenomschreven voorwerp -
onmiddellijk - afkomstig was uit enig misdrijf."

Het door het Hof bevestigde vonnis van de Rechtbank houdt met betrekking tot de
bewijsvoering het volgende in:

"De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat,
vastgesteld.

- OHRA Levensverzekeringen NV heeft op 11 februari 2011 een bedrag van € 127.611,88
overgemaakt naar rekeningnummer [0001] . Dat bedrag betrof de vrijgevallen
verzekeringssom van de lijfrenteverzekering van [betrokkene 1] .

- Op 15 februari 2011 heeft OHRA Levensverzekeringen NV een bedrag van € 156.267,41
overgemaakt naar rekeningnummer [0001] . Dat betrof de vrijgevallen verzekeringssom van
de lijfrenteverzekering van [betrokkene 2] .

- Het rekeningnummer [0001] staat op naam van [betrokkene 3] .

- Na de storting van € 127.611,88 op 11 februari 2011 op rekening [0001] , is er vanuit het
IP adres [0002] te België opdracht gegeven tot twee overboekingen vanaf die rekening,
namelijk een overboeking om 18.38 uur van € 22.000, - naar rekeningnummer [0003] en een
overboeking om 18.47 uur van € 27.950,- naar rekeningnummer [0004] .

- Het IP-adres [0002] staat op naam van [betrokkene 4] , [a-straat 1] , [...] Sint-Job-in-'t
Goor .

- In de periode van 11 februari t/m 14 februari 2011 is een totaalbedrag van € 52.000,- van
de ING-rekening [0001] bij pinautomaten in Zevenaar, Didam, Duiven en Arnhem
respectievelijk het casino in Nijmegen contant opgenomen.

1 Geding in cassatie
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- Op 14 februari 2011 is vanaf het IP-adres [0005] een geldbedrag van € 9.000,- van de
rekening [0001] naar de rekening [0004] overgeboekt. Het IP-adres is van [betrokkene 5] ,
wonende aan de [b-straat 1] te Zevenaar .

- Vanaf rekeningnummer [0004] is er in de periode van 11 februari 2011 tot en met 14
februari 2011 een totaalbedrag van € 16.500,- bij pinautomaten in Duiven, Arnhem en
Zevenaar, respectievelijk het casino in Nijmegen, contant opgenomen.

- Op 14 februari 2011 heeft er een overboeking van € 10.500,- plaatsgevonden van rekening
[0004] naar rekeningnummer [0006] .

- Ten laste van rekeningnummer [0006] is op 14 februari 2011 bij een filiaal van de Rabobank
in Zevenaar een bedrag van € 5.000,- contant opgenomen.

- Van de bankrekening 34.52.772 zijn op 14 februari 2011 twee contante geldopnames
gedaan: een bedrag van € 10.000,- bij een postkantoor in Arnhem en een bedrag van €
2.000,- bij een postkantoor in Zevenaar.

Aldus is van de rekeningen [0001] , [0004] , [0006] en [0003] een totaalbedrag van €
85.500,- contant opgenomen. De rekeningnummers [0001] , en [0004] , en [0006] en [0003]
zijn alle op naam gesteld van [betrokkene 3] .

(...)

Van enig misdrijf afkomstig:

De medewerker [betrokkene 6] van OHRA Levensverzekeringen NV heeft verklaard op
verzoek van twee mannen twee vrijwaringsaktes betreffende de vrijkomende
lijfrentepolissen van twee klanten te hebben vervalst door bewust het rekeningnummer van
[betrokkene 3] , [0001] , in plaats van de rekeningnummers van de rechthebbenden te
vermelden. Naar het oordeel van de rechtbank heeft deze valsheid in geschrifte ten
grondslag gelegen aan de storting van een totaalbedrag van (afgerond) € 283.879,- op de
rekening [0001] ten name van [betrokkene 3] .

Verklaring [betrokkene 3] :

[betrokkene 3] heeft verklaard door verdachte te zijn overgehaald om zijn bankrekening ter
beschikking te stellen voor de storting van een groot geldbedrag. Met betrekking tot dit
doeleinde heeft hij, met uitzondering van zijn zakelijke rekening (rekeningnummer [0007] ),
de bankrekeningnummers, bankpassen en inlogcodes van zijn bankrekeningen aan
verdachte afgegeven. [betrokkene 3] heeft voorts verklaard dat hij de hiervoor vermelde
contante opnames bij pinautomaten, bankfilialen en bij het casino heeft gedaan. Na elke
geldopname moest hij het gepinde geld en de bankpas aan verdachte afgeven. [betrokkene
3] verklaart zelf uiteindelijk € 5.000,- aan de geldopnames te hebben overgehouden.

Ondersteuning van de verklaring van [betrokkene 3] met betrekking tot de rol van
verdachte:

(...)

* gebruik IP adres [0002] :

De rekening [0001] werd op 11 februari 2011 veelvuldig geraadpleegd vanuit het IP-adres
[0002] verbonden aan het adres [a-straat 1] te Sint-Job-in-'t-Goor , België. Voorts zijn vanuit
dit IP-adres op 11 februari 2011, als vermeld bij de vaststaande feiten, twee overboekingen
gedaan. De vraag is dan wie van dit IP-adres gebruik heeft gemaakt en de opdrachten heeft
gegeven. Het IP-adres staat op naam van verdachtes broer [betrokkene 4] .

De rechtbank constateert dat verdachte zeer wisselende verklaringen aflegt over de plaats
waar hij zich op 11 februari 2011 bevond. Verdachte heeft bij de politie onder meer verklaard
dat hij met [betrokkene 3] naar een sauna in België is gegaan, waarna vervolgens
[betrokkene 3] in de woning van zijn broer [betrokkene 4] op internet zou hebben ingelogd
omstreeks 15.00 uur. Geconfronteerd met het gegeven dat op dit adres is ingelogd om 18.38
en 18.47 uur, blijft verdachte erbij dat hij en [betrokkene 3] die dag om 18.00 uur weer terug
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in Zevenaar waren. Aldus spreekt verdachte zichzelf in een en hetzelfde verhoor tegen.

Op een later moment verklaart verdachte bij de politie dat hij niet weet of [betrokkene 3] op
internet heeft ingelogd en ter terechtzitting verklaart verdachte dat hij nooit met
[betrokkene 3] in België is geweest. Verdachte ontkent ter terechtzitting ook zelf op 11
februari 2011 in België te zijn geweest. [betrokkene 3] heeft verklaard dat hij op 11 februari
2011 niet in België is geweest. Hij maakt alleen gebruik van internetbankieren vanuit zijn
bedrijf (IP-adres [0008] ten name van [betrokkene 7] ). De rechtbank stelt vast dat de
verklaring van [betrokkene 3] over zijn afwezigheid in België wordt ondersteund door de
analyse van het telefoonnummer van [betrokkene 3] , 06- [...] op 11 februari 2011. Uit het
onderzoek naar diens telefoon kan worden afgeleid dat de telefoon van [betrokkene 3] zich
op 11 februari 2011 tussen 01.26 uur en 23.22 uur bevond in Zevenaar. Vanaf 23.23.33 uur
verplaatst het toestel zich naar Bemmel, Nijmegen in de richting van Lent.

* gebruik laptop van verdachte:

De rechtbank is van oordeel dat de verklaring van [betrokkene 3] over de rol van verdachte
voorts wordt ondersteund door de bevindingen uit het onderzoek naar de Acer laptop en
Toshiba laptop die gedurende de doorzoeking aan de [b-straat 2] te Zevenaar zijn
aangetroffen. Uit onderzoek naar de aangetroffen laptops volgt dat met behulp van de Acer
laptop herhaaldelijk de rekening [0001] ten name van [betrokkene 3] is geraadpleegd.
Daarbij is gebruik gemaakt van de gebruiksnaam [verdachte] . De rechtbank constateert dat
de Acer laptop ook is gebruikt om de rekening [0003] ten name van [betrokkene 3] te
raadplegen. Voorts leidt de rechtbank uit het onderzoek af dat met behulp van de Toshiba
laptop de rekening [0001] ten name van [betrokkene 3] is geraadpleegd. Ter zitting heeft
verdachte ontkend dat de Acer laptop van hem is, waar hij bij de politie heeft verklaard dat
hij een nieuwe en een tweedehandscomputer heeft liggen in de woning aan de [b-straat 2] .

* gebruik IP-adressen [0009] en [0005] :

De rechtbank is van oordeel dat de verklaring van [betrokkene 3] eveneens wordt
ondersteund door het feit dat diens rekening [0003] is geraadpleegd vanuit de IP-adressen
[0009] en [0005] . Het IP-adres [0009] is op naam gesteld van [betrokkene 4] , [b-straat 2]
te Zevenaar . Zoals beschreven in dit overzicht, staat het IP-adres [0005] op naam van
[betrokkene 5] , wonende aan de [b-straat 1] te Zevenaar . Gedurende de doorzoeking in de
woning aan de [b-straat 2] , ten aanzien waarvan de rechtbank uit gaat dat verdachte daar
ten tijde van het tenlastegelegde regelmatig verbleef, werd één onbeveiligd draadloos
netwerk geconstateerd. Het signaal van dit werk was het sterkste voor de deur van perceel
[b-straat 1] . Getuige [betrokkene 5] bevestigt dat ook zij in februari 2011 een onbeveiligde
draadloze internetverbinding had. Zoals beschreven is met behulp van het IP-adres van
[betrokkene 5] ook een bedrag van € 9.000,- overgeboekt van rekening [0001] naar [0004] .

Verdachte verklaart bij de politie over de woning aan de [b-straat 2] als zijn "thuis". Ter
terechtzitting verklaart verdachte soms in de woning aan de [b-straat] te overnachten. De
rechtbank gaat ervan uit dat verdachte regelmatig aan de [b-straat 2] te Zevenaar verbleef,
aangezien in de woning tevens een kluis en een laptop zijn aangetroffen, waarvan
verdachte bij de politie heeft erkend dat deze aan hem toebehoren. Voorts leidt de
rechtbank uit het dossier af dat verdachte zich reeds eerder heeft voorgedaan als
[betrokkene 4] . Op 5 juli 2011 immers, heeft verdachte zich bij de politie door middel van
een geldig rijbewijs voorzien van nummer [0010] gelegitimeerd als [betrokkene 4] .
Verdachte bevestigt ook dat het gaat om een vervalst rijbewijs. Uit dactyloscopisch
onderzoek is gebleken dat verdachte niet [betrokkene 4] , maar [verdachte] was.

Op grond van de verklaring van [betrokkene 3] , het feit dat verdachte regelmatig in de
woning aan de [b-straat 2] te Zevenaar verbleef, verdachte zich reeds eerder als
[betrokkene 4] heeft voorgedaan en heeft erkend dat zijn internetaansluiting van UPC op
naam van zijn broer [betrokkene 4] staat, is de rechtbank van oordeel dat het verdachte is
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geweest die met behulp van de Acer laptop en Toshiba laptop en de IP-adressen [0002] ,
[0009] en [0005] de bankrekeningen van [betrokkene 3] heeft geraadpleegd, vanuit het IP-
adres van [betrokkene 5] een bedrag van € 9.000,- heeft overgeboekt en vanuit het IP-
adres [0002] in België twee overboekingen heeft verricht. De verklaring van verdachte dat
[betrokkene 3] wel eens bij hem op de [b-straat] is geweest om gebruik te maken van het
internet op de computer in de woonkamer, acht de rechtbank niet aannemelijk. Ter
terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij [betrokkene 3] slechts oppervlakkig kent en
de rechtbank acht het onwaarschijnlijk dat verdachte een kennis om 7.11 uur de rekening
[0001] laat raadplegen. Daarnaast acht de rechtbank het gebruik van diverse IP-adressen
door [betrokkene 3] onaannemelijk, gelet op de omstandigheid dat de bankrekeningen van
[betrokkene 3] reeds werden gebruikt voor de stortingen door OHRA Levensverzekeringen
NV en daarmee het spoor reeds direct naar hem zou leiden zodat [betrokkene 3] op zichzelf
niet was gebaat bij het versluieren van het internetbankieren.

Tussenconclusie:

De rechtbank is van oordeel dat de verklaring van [betrokkene 3] voldoende wordt
ondersteund en dat verdachte [betrokkene 3] heeft overgehaald om zijn bankrekening ter
beschikking te stellen voor de storting van een groot geldbedrag. Daarbij heeft verdachte de
beschikking gekregen over de bankrekeningnummers, bankpassen en inlogcodes van
[betrokkene 3] . Dit maakt dat verdachte zeggenschap had over de bankrekeningen van
[betrokkene 3] en daarmee in nauwe en bewuste samenwerking met [betrokkene 3] het
geldbedrag van OHRA Levensverzekeringen NV ter hoogte van € 283.879,- heeft verworven
en voorhanden heeft gehad. Voorts is de rechtbank van oordeel dat [betrokkene 3] de
contant opgenomen bedragen tot een totaal van € 85.500,-, in de periode van 11 tot en met
14 februari 2011 aan verdachte heeft afgegeven.

Wetenschap:

[betrokkene 3] heeft bij de politie verklaard dat verdachte wist van de storting van een groot
geldbedrag. Dit wordt ondersteund door de omstandigheid dat verdachte middels de IP-
adressen [0009] , [0002] en [0005] , de rekening van [betrokkene 3] ( [0001] ) op zowel 11
februari als 14 februari 2011, de dagen waarop door OHRA Levensverzekeringen NV de
bedragen € 127.611, 88 en € 156.267,41 werden gestort, veelvuldig raadpleegde.

Voorts hebben op 11 februari 2011 direct veel overboekingen en pintransacties
plaatsgevonden. Gelet op het voorgaande, acht de rechtbank wettig en overtuigend
bewezen dat verdachte wist van de stortingen van de geldbedragen door OHRA
Levensverzekeringen NV en de criminele herkomst van het totaalbedrag van € 283.879,-."

Het Hof heeft voorts het volgende overwogen:

"Uit de in het vonnis van de rechtbank Gelderland van 23 april 2013 onder paragraaf 3 "de
beslissing inzake het bewijs", aangehaalde bewijsmiddelen leidt het hof af dat verdachte
zich schuldig heeft gemaakt het medeplegen van witwassen van € 283.879 waarbij
verdachte wist dat het door hem verworven en voorhanden gekregen geld onmiddellijk uit
misdrijf afkomstig was.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 21 april 2015 [ECLI:NL:HR:2015:1090] beslist dat in
het geval het witwassen de opbrengsten van eigen misdrijf betreft, van de witwasser in
beginsel een handeling wordt gevergd die op verhullen/verbergen is gericht en dat dan uit
de motivering door de rechter moet kunnen worden afgeleid dat de verdachte het voorwerp
niet slechts heeft verworven of voorhanden heeft gehad, maar dat zijn gedragingen ook
(kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele
herkomst van het voorwerp.

Door een medewerker van OHRA Levensverzekeringen NV zijn op 11 februari 2011 en 15
februari 2011 vrijgevallen verzekeringssommen van lijfrenteverzekeringen van derden, tot
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een totaal bedrag van € 283.879, overgeboekt op bankrekeningnummer [0001] van
[betrokkene 3] , die niet gerechtigd was tot het ontvangen van die verzekeringssommen.
Kort daarna is een deel van het geld dat werd gestort op de rekening van die [betrokkene 3]
overgeboekt naar andere bankrekeningen die ook op naam van [betrokkene 3] stonden.
Verdachte heeft van [betrokkene 3] de bankrekeningnummers, bankpassen en inlogcodes
verkregen. Kort na het storten van de gelden is een deel van het geld door [betrokkene 3]
contant opgenomen en vervolgens overhandigd aan verdachte.

Het rekeningnummer [0001] werd op 11 februari 2011 veelvuldig geraadpleegd vanaf een
IP-adres verbonden aan de [a-straat 1] te Sint-Job-in-'t-Goor in België. Ook zijn vanaf dit
adres op 11 februari 2011 twee overboekingen gedaan. Het IP-adres in België staat op
naam van de broer van verdachte. Daarnaast werd het rekeningnummer [0001] rond die tijd
ook geraadpleegd vanaf het IP-adres verbonden aan [b-straat 2] te Zevenaar waar
verdachte veelvuldig verbleef. Ook dit adres staat op naam van de broer van verdachte.
Verdachte heeft verklaard dat hij regelmatig in de woning aan de [b-straat 2] verbleef. Bij
zijn aanhouding heeft verdachte zich voorgedaan als zijn broer. Hij was ook in het bezit van
een vals rijbewijs op naam van zijn broer. Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel
dat het verdachte is geweest die bedoelde raadplegingen en overboekingen heeft verricht
en de huur op valse naam is aangegaan.

Op grond van de hiervoor opgesomde feiten en omstandigheden, in hun onderlinge
samenhang bezien, is het hof van oordeel dat de verdachte handelingen heeft verricht die er
naar hun uiterlijke verschijningsvorm op gericht zijn geweest de criminele herkomst van de
gelden te verbergen of te verhullen door die gelden niet te laten overboeken op zijn eigen
rekening, maar op een rekening die niet op zijn naam stond maar waarover hij wel de
beschikking had."

Het bewezenverklaarde is gekwalificeerd als "medeplegen van witwassen".

Het middel klaagt over het oordeel van het Hof dat het bewezenverklaarde "medeplegen van
witwassen" oplevert.

Het Hof heeft ten laste van de verdachte bewezenverklaard - kort gezegd - het tezamen en in
vereniging met een ander verwerven en voorhanden hebben van een geldbedrag, terwijl hij wist
dat dat geldbedrag onmiddellijk uit enig misdrijf afkomstig was. Uit de bewijsvoering vloeit voort -
naar ook het middel tot uitgangspunt neemt - dat het in de bewezenverklaring bedoelde
geldbedrag naar het oordeel van het Hof onmiddellijk afkomstig was uit een door de verdachte zelf
begaan misdrijf.

Het middel doet een beroep op rechtspraak van de Hoge Raad over in het bijzonder de
kwalificeerbaarheid als witwassen van het "verwerven of voorhanden hebben" van onmiddellijk uit
eigen misdrijf afkomstige voorwerpen zoals opgenomen in art. 420bis, eerste lid onder b, en art.
420quater, eerste lid onder b, Sr.

Ten aanzien van het verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen die "onmiddellijk" uit
"eigen" misdrijf afkomstig zijn, geldt dat die gedragingen niet zonder meer als gewoon
(schuld)witwassen kunnen worden gekwalificeerd. Wanneer het gaat om gewoon
(schuld)witwassen bestaande in het verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat
onmiddellijk afkomstig is uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf, moet uit de motivering van
de uitspraak kunnen worden afgeleid dat de gedragingen van de verdachte ook (kennelijk) gericht
zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het

3 Beoordeling van het middel
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voorwerp.

Deze rechtspraak over de kwalificeerbaarheid van gewoon (schuld)witwassen houdt in dat indien
vaststaat dat het enkele verwerven of voorhanden hebben door de verdachte van een voorwerp
dat onmiddellijk afkomstig is uit een door hemzelf begaan misdrijf, niet kan hebben bijgedragen
aan het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat voorwerp, die gedraging niet als
(schuld)witwassen kan worden gekwalificeerd. (Vgl. HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:702, NJ
2014/302 en HR 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842, NJ 2017/218.)

Het Hof heeft bewezenverklaard dat de verdachte tezamen en in vereniging met een ander in de
periode van 11 tot en met 15 februari 2011 een geldbedrag van in totaal € 283.879,- heeft
verworven en voorhanden gehad. Blijkens de bewijsvoering bevond dat bedrag zich in die periode
op de ten name van mededader [betrokkene 3] gestelde, doch feitelijk ter beschikking aan de
verdachte staande bankrekeningen [0001] , [0004] , [0006] en [0003] , terwijl de verdachte dat
bedrag ten dele ook in contante vorm onder zich had. Het Hof heeft in dat verband vastgesteld
dat:

- de verdachte [betrokkene 3] heeft overgehaald om zijn bankrekening [0001] ter beschikking te
stellen voor de storting van een groot geldbedrag,

- de verdachte de beschikking heeft gekregen over de voornoemde bankrekeningnummers van
[betrokkene 3] en de daarbij behorende bankpassen en inlogcodes,

- door een medewerker van OHRA Levensverzekeringen NV een totaalbedrag van € 283.879,- is
overgeboekt op bankrekening [0001] van [betrokkene 3] , terwijl die niet gerechtigd was tot
ontvangst van die verzekeringssommen,

- de verdachte onder gebruikmaking van op naam van zijn broer onderscheidenlijk van
[betrokkene 5] gestelde IP-adressen een deel van het op bankrekening [0001] ontvangen geld
heeft overgeboekt naar de bankrekeningen [0004] en [0003] , alsook een overboeking heeft
gedaan van bankrekening [0004] naar bankrekening [0006] , en

- [betrokkene 3] kort na het storten van gelden op die bankrekeningen een deel daarvan contant
heeft opgenomen en heeft overhandigd aan de verdachte.

Het op die vaststellingen gebaseerde oordeel van het Hof dat de verdachte het in de
bewezenverklaring bedoelde geldbedrag niet slechts tezamen en in vereniging met een ander
heeft verworven en voorhanden heeft gehad, maar dat zijn gedragingen ook (kennelijk) gericht
zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst daarvan,
getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.

Het middel faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is vastgesteld op 29 augustus 2017 en gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als
voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend
griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 september 2017.

4 Beslissing
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Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2017:2499, Contrair 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Medeplegen van witwassen door uit (eigen) misdrijf afkomstige verzekeringsgelden
te laten storten op bankrekeningen op naam van een ander, die feitelijk aan
verdachte ter beschikking stonden. Verwerven en voorhanden hebben van een
geldbedrag, art. 420bis.1.b Sr. HR herhaalt relevante overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2014:702 en ECLI:NL:HR:2016:2842 over de kwalificeerbaarheid
als witwassen van het “verwerven of voorhanden hebben” van onmiddellijk uit
eigen misdrijf afkomstige voorwerpen. Hof heeft vastgesteld dat verdachte A heeft
overgehaald om zijn bankrekening ter beschikking te stellen, dat verdachte de
beschikking heeft gekregen over de bankrekeningnummers van A, dat A niet
gerechtigd was tot ontvangst van de op zijn bankrekening overgeboekte
verzekeringssommen, dat verdachte een deel van het ontvangen geld heeft
overgeboekt naar andere bankrekeningen en dat A een deel van de stortingen
contant heeft opgenomen en aan verdachte heeft overhandigd. ’s Hofs op die
vaststellingen gebaseerde oordeel dat verdachte het in de bewezenverklaring
bedoelde geldbedrag niet slechts tezamen en in vereniging met een ander heeft
verworven en voorhanden heeft gehad, maar dat zijn gedragingen ook (kennelijk)
gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele
herkomst daarvan, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend
gemotiveerd. Samenhang met 16/01682 P. CAG: anders

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 16/01681
Zitting: 27 juni 2017

Mr. F.W. Bleichrodt
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  Bij arrest van 23 maart 2016 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem,
het vonnis van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, met aanvulling van gronden
bevestigd. Daarbij is de verdachte wegens “medeplegen van witwassen” veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van drie jaren, met aftrek als bedoeld in art. 27 Sr. Voorts zijn
beslissingen genomen ten aanzien van in beslag genomen voorwerpen, één en ander zoals in het
door het hof bevestigde vonnis vermeld.

2.  Deze zaak hangt samen met de ontnemingszaak tegen de verdachte (16/01682), waarin ik
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vandaag eveneens concludeer.

3.  Namens de verdachte is cassatieberoep ingesteld en heeft mr. P.M. Breukink, advocaat te Arnhem,
één middel van cassatie voorgesteld.

4.  Het middel behelst de klacht dat het hof op ontoereikende gronden heeft verworpen het door de
verdediging naar voren gebrachte uitdrukkelijk onderbouwde standpunt, inhoudende dat het
bewezen verklaarde niet kan worden gekwalificeerd als witwassen omdat de kwalificatie-
uitsluitingsgrond bij witwassen van toepassing is.

5.  Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezen verklaard dat:

“hij in de periode van 11 t/m 15 februari 2011, te Zevenaar, althans in Nederland, tezamen en in
vereniging met een ander een voorwerp, te weten een geldbedrag (ongeveer 283.879,- euro) heeft
verworven, voorhanden heeft gehad, terwijl hij wist dat bovenomschreven voorwerp – onmiddellijk –
afkomstig was uit enig misdrijf.”

6. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep blijkt dat de raadsvrouwe het woord
heeft gevoerd aan de hand van een pleitnota, die aan het proces-verbaal is gehecht. Uit de pleitnota
volgt dat de raadsvrouwe (subsidiair) heeft bepleit dat de verdachte moet worden ontslagen van alle
rechtsvervolging in verband met de toepasselijkheid van de kwalificatie-uitsluitingsgrond bij
witwassen. Zij heeft daartoe – samengevat – aangevoerd dat het in geval van een bewezenverklaring
niet anders kan zijn dan dat het hof van oordeel is dat de door de verdachte opgenomen
geldbedragen afkomstig zijn uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf, te weten in elk geval
valsheid in geschrift. De rechtbank heeft geoordeeld dat de verdachte in nauwe en bewuste
samenwerking met [betrokkene 3] het geldbedrag van OHRA Levensverzekeringen NV ter hoogte van
€ 283.879,- heeft verworven, terwijl uit het dossier niet blijkt over welk geldbedrag de verdachte
beschikte en dat hij meer heeft gedaan dan het enkel voorhanden hebben van de gelden. Onder
verwijzing naar andere zaken die tot arresten van de Hoge Raad hebben geleid, komt de
raadsvrouwe tot de conclusie dat het niet anders kan zijn dan dat de gedragingen van de verdachte
niet meer inhouden dan het enkel verwerven en voorhanden hebben van de bij de verdachte
aangetroffen bedragen.

7. Het hof is van het standpunt van de verdediging afgeweken en heeft de verdachte veroordeeld. In
een “nadere bewijsoverweging” heeft het hof het verweer over de toepasselijkheid van de
kwalificatie-uitsluitingsgrond bij witwassen met de volgende motivering verworpen:

“Nadere bewijsoverweging van het hof.

Uit de in het vonnis van de rechtbank Gelderland van 23 april 2013 onder paragraaf 3 "de beslissing
inzake het bewijs", aangehaalde bewijsmiddelen leidt het hof af dat verdachte zich schuldig heeft
gemaakt het medeplegen van witwassen van € 283.879 waarbij verdachte wist dat het door hem
verworven en voorhanden gekregen geld onmiddellijk uit misdrijf afkomstig was.

De Hoge Raad heeft in het arrest 21 april 2015 beslist dat in het geval het witwassen de opbrengsten
van eigen misdrijf betreft, van de witwasser in beginsel een handeling wordt gevergd die op
verhullen/verbergen is gericht en dat dan uit de motivering door de rechter moet kunnen worden
afgeleid dat de verdachte het voorwerp niet slechts heeft verworven of voorhanden heeft gehad,
maar dat zijn gedragingen ook (kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of
verhullen van de criminele herkomst van het voorwerp.

Door een medewerker van OHRA Levensverzekeringen NV zijn op 11 februari 2011 en 15 februari
2011 vrijgevallen verzekeringssommen van lijfrenteverzekeringen van derden, tot een totaal bedrag
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van € 283.879, overgeboekt op de bankrekeningnummer [0001] van [betrokkene 3], die niet
gerechtigd was tot het ontvangen van die verzekeringssommen.

Kort daarna is een deel van het geld dat werd gestort op de rekening van die [betrokkene 3]
overgeboekt naar andere bankrekeningen die ook op naam van [betrokkene 3] stonden. Verdachte
heeft van [betrokkene 3] de bankrekeningnummers, bankpassen en inlogcodes verkregen. Kort na het
storten van de gelden is een deel van het geld door [betrokkene 3] contant opgenomen en
vervolgens overhandigd aan verdachte.

Het rekeningnummer [0001] werd op 11 februari 2011 veelvuldig geraadpleegd vanaf een IP-adres
verbonden aan de [a-straat 1] te Sint-Job-in-'t-Goor in België. Ook zijn vanaf dit adres op 11 februari
2011 twee overboekingen gedaan. Het IP-adres in België staat op naam van de broer van verdachte.
Daarnaast werd het rekeningnummer [0001] rond die tijd ook geraadpleegd vanaf het IP adres
verbonden aan [b-straat 2] te Zevenaar waar verdachte veelvuldig verbleef. Ook dit adres staat op
naam van de broer van verdachte. Verdachte heeft verklaard dat hij regelmatig in de woning aan de
[b-straat 2] verbleef. Bij zijn aanhouding heeft verdachte zich voorgedaan als zijn broer. Hij was ook in
het bezit van een vals rijbewijs op naam van zijn broer. Gelet op het vorenstaande is het hof van
oordeel dat het verdachte is geweest die bedoelde raadplegingen en overboekingen heeft verricht en
de huur op valse naam is aangegaan.

Op grond van de hiervoor opgesomde feiten en omstandigheden, in hun onderlinge samenhang
bezien, is het hof van oordeel dat de verdachte handelingen heeft verricht die er naar hun uiterlijke
verschijningsvorm op gericht zijn geweest de criminele herkomst van de gelden te verbergen of te
verhullen door die gelden niet te laten overboeken op zijn eigen rekening, maar op een rekening die
niet op zijn naam stond maar waarover hij wel de beschikking had.”

8. In het in zoverre door het hof bevestigde vonnis heeft de rechtbank overwogen dat aan de storting
van een totaalbedrag van € 283.879,- valsheid in geschrift ten grondslag heeft gelegen. Het vonnis
houdt in dit verband het volgende in1:

“Van enig misdrijf afkomstig:

De medewerker [betrokkene 6] van OHRA Levensverzekeringen NV heeft verklaard op verzoek van
twee mannen twee vrijwaringsaktes betreffende de vrijkomende lijfrentepolissen van twee klanten te
hebben vervalst door bewust het rekeningnummer van [betrokkene 3], [0001], in plaats van de
rekeningnummers van de rechthebbenden te vermelden. Naar het oordeel van de rechtbank heeft
deze valsheid in geschrifte ten grondslag gelegen aan de storting van een totaalbedrag van
(afgerond) € 283.879,- op de rekening [0001] ten name van [betrokkene 3].”

9. Voorts is in het vonnis het volgende vastgesteld over het verwerven en voorhanden hebben van
het bedrag van € 283.879,-:

“De rechtbank is van oordeel dat de verklaring van [betrokkene 3] voldoende wordt ondersteund en
dat verdachte [betrokkene 3] heeft overgehaald om zijn bankrekening ter beschikking te stellen voor
de storting van een groot geldbedrag. Daarbij heeft verdachte de beschikking gekregen over de
bankrekeningnummers, bankpassen en inlogcodes van [betrokkene 3]. Dit maakt dat verdachte
zeggenschap had over de bankrekeningen van [betrokkene 3] en daarmee in nauwe en bewuste
samenwerking met [betrokkene 3] het geldbedrag van OHRA Levensverzekeringen NV ter hoogte van
€ 283.879,- heeft verworven en voorhanden heeft gehad. Voorts is de rechtbank van oordeel dat
[betrokkene 3] de contant opgenomen bedragen tot een totaal van € 85.500,-, in de periode van 11
tot en met 14 februari 2011 aan verdachte heeft afgegeven.”
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10. Het volgende kan worden vooropgesteld. In geval in een strafzaak die is toegesneden op
witwassen het enkele verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig
is uit een door de verdachte zelf begaan misdrijf is bewezen verklaard, moet sprake zijn van een
gedraging die meer omvat dan het enkele verwerven of voorhanden hebben en die een op het
daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat door eigen misdrijf verkregen
voorwerp gericht karakter heeft. Uit de motivering van het oordeel dat sprake is van witwassen moet
kunnen worden afgeleid dat de verdachte het voorwerp niet slechts heeft verworven of voorhanden
heeft gehad, maar dat zijn gedragingen ook (kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijk
verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het voorwerp.2 Met deze kwalificatie-
uitsluitingsgrond wordt mede beoogd te voorkomen dat een verdachte die een bepaald misdrijf heeft
begaan en die de door dat misdrijf verkregen voorwerpen verwerft of onder zich en dus voorhanden
heeft, zich automatisch ook schuldig maakt aan het witwassen van die voorwerpen.3

11. Uit de bewezenverklaring en de hiervoor geciteerde bewijsoverwegingen volgt dat het hof heeft
vastgesteld dat de verdachte tezamen en in vereniging met een ander het bedrag van ongeveer €
283.879,- heeft verworven en voorhanden heeft gehad, waarbij deze termen klaarblijkelijk zijn
gebezigd in de betekenis die daaraan ingevolge art. 420bis, eerste lid, onder b, Sr toekomt. Uit de in
zoverre bevestigde bewijsoverwegingen uit het vonnis volgt dat het in de bewezenverklaring
genoemde bedrag het totaalbedrag is van de door levensverzekeraar OHRA uitgekeerde bedragen op
de rekening van [betrokkene 3] met het nummer [0001]. Het hof heeft niet expliciet overwogen dat
het bewezen verklaarde geldbedrag afkomstig is uit (mede) door de verdachte begane misdrijven,
maar deze vaststelling ligt besloten in de onder 7 geciteerde bewijsoverweging, waarin het hof
motiveert waarom de kwalificatie-uitsluitingsgrond in de onderhavige zaak niet van toepassing is. In
dat verband heeft het hof onder meer overwogen dat de verdachte handelingen heeft verricht die
erop gericht zijn geweest de criminele herkomst van de geldbedragen te verbergen of te verhullen
door deze gelden niet te laten overboeken op zijn eigen rekening, maar op een rekening die niet op
zijn naam stond, maar waarover hij wel de beschikking had. In het door het hof bevestigde vonnis
wordt vastgesteld dat aan de storting van de geldbedragen valsheid in geschrift ten grondslag heeft
gelegen.

12. De vraag of het (doen) storten van gelden op een bankrekening een gedraging is die een op het
daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van die geldbedragen gericht karakter
heeft, is in de rechtspraak meermalen aan de orde gekomen, in verschillende varianten. Zo kan het
voorhanden hebben van het geldbedrag het rechtstreeks gevolg zijn van het door de verdachte
begane misdrijf. Te wijzen valt op HR 20 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1180. In deze zaak was het
geldbedrag dat de verdachte voorhanden had gehad en zou hebben witgewassen afkomstig uit een
door de verdachte zelf begaan misdrijf, te weten de ten laste van hem bewezen verklaarde valsheid in
geschrift en oplichting. Het hof had niet nader gemotiveerd waarom sprake was van meer dan het
enkele voorhanden hebben van het in de bewezenverklaring bedoelde geldbedrag doordat de
gedragingen van de verdachte ook (kennelijk) gericht waren geweest op het daadwerkelijk verbergen
of verhullen van de criminele herkomst van dit geldbedrag. De Hoge Raad achtte het oordeel van het
hof in dit verband ontoereikend gemotiveerd.

13. Een andere variant betreft de situatie waarin een verdachte een contant geldbedrag dat uit zijn
eigen misdrijf afkomstig is, stort op zijn eigen bankrekening. Daarmee is nog niet gezegd dat sprake is
van een gedraging die erop is gericht de criminele herkomst van dat geldbedrag te verhullen. In een
dergelijk geval zal uit de motivering moeten kunnen worden afgeleid dat sprake is van gedragingen
van de verdachte die (kennelijk) ook gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen
van de criminele herkomst van die geldbedragen.4 Dat zou het geval kunnen zijn indien de betrokkene
de gelden heeft gestort op zijn buitenlandse rekening, waarmee het geldbedrag buiten het
economisch verkeer van Nederland is gebracht.5 Ook het gebruik maken van een bankrekening van
een ander kan een dergelijk verbergend en verhullend karakter hebben.6 In die gevallen zal overigens
in de regel ook sprake zijn van het ‘omzetten’ of ‘overdragen’ in de betekenis van art. 420bis, eerste
lid.
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14. In de onderhavige zaak volgt uit de bewijsvoering dat het grondmisdrijf (valsheid in geschrift)
daarin heeft bestaan dat het rekeningnummer van een derde, [betrokkene 3], is vermeld als het
rekeningnummer waarop vrijgekomen lijfrente diende te worden gestort in plaats van de
rekeningnummers van de rechthebbenden. Het doen overboeken van gelden op een rekening die niet
op naam van de verdachte stond maar waarover hij wel de beschikking had, is door het hof tevens
benoemd als handeling die is gericht op het verbergen of verhullen van de criminele herkomst van de
geldbedragen.

15. De steller van het middel brengt naar voren dat deze handeling verband houdt met de valsheid in
geschrift. Bij de beoordeling of de kwalificatie-uitsluitingsgrond van toepassing is, zijn volgens haar
slechts de handelingen relevant die door de verdachte zijn verricht nadat de geldbedragen door de
verdachte zijn verworven.

16. Ik volg de steller van het middel hierin niet. De ratio van de kwalificatie-uitsluitingsgrond staat er
naar mijn mening niet aan in de weg dat gedragingen die zijn voorafgegaan aan het voorhanden
hebben en verwerven van het voorwerp, maar die zijn verricht met het oog op het verhullen of
verbergen van de criminele herkomst van de te verwerven voorwerpen, bij de beoordeling worden
betrokken.7 Wel dient het verwerven of voorhanden hebben voort te vloeien uit een grondmisdrijf. Als
het verwerven of voorhanden aan het misdrijf voorafgaat, kan van witwassen geen sprake zijn, omdat
het voorwerp dat de betrokkene verwerft of voorhanden heeft in een dergelijk geval niet uit misdrijf
afkomstig is.8 Die situatie doet zich in de onderhavige zaak evenwel niet voor.

17. Daarmee is echter niet gezegd dat het middel geen doel treft. In zijn noot onder HR 2 oktober
2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7923, NJ 2008/16 heeft Borgers een aanzet gegeven voor de aanvaarding
van een kwalificatie-uitsluitingsgrond in geval van het voorhanden hebben van een voorwerp dat uit
eigen misdrijf afkomstig is. Indien de verdachte als rechtstreeks en direct gevolg van het voltooien van
een misdrijf een voorwerp voorhanden krijgt, laat dat enkele voorhanden hebben zich volgens Borgers
niet kwalificeren als witwassen. In de eerder genoemde zaak die heeft geleid tot het arrest van de
Hoge Raad van 20 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1180 leek daarvan sprake: het voorhanden hebben
van de overgeboekte gelden kon worden aangemerkt als het rechtstreeks gevolg van de valsheid in
geschrift en de oplichting. De vraag is of de onderhavige zaak daarvan in relevante mate afwijkt.

18. In dit verband valt te wijzen op twee relevante verschillen tussen beide zaken. In de eerste plaats
heeft het hof zijn oordeel in de onderhavige zaak, anders dan in de andere zaak, wel gemotiveerd. In
de tweede plaats heeft het hof aangenomen dat de verdachte in de onderhavige zaak de gelden
heeft doen storten op een bankrekening op naam van een ander, terwijl de verdachte in de eerder
genoemde zaak kennelijk zelf rekeninghouder was. In dat opzicht vertoont de onderhavige zaak
gelijkenis met de zaak die heeft geleid tot HR 23 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:948.9 Uit de conclusie
van mijn ambtgenoot Spronken leid ik af dat in die zaak door de verdachte en/of zijn medeverdachten
geldbedragen werden verkregen door middel van het doen van valse aanvragen voor zorg- en/of
huurtoeslagen. Deze gelden werden in de meeste gevallen eerst gestort op bankrekeningen van
derden, waarna deze bedragen in veel gevallen werden doorgesluisd naar eigen bankrekeningen dan
wel contant werden opgenomen. Naar de mening van de advocaat-generaal was deze wijze van
verwerven en voorhanden hebben, te weten door gebruik te maken van een bankrekening van een
derde waarover de verdachte mede kon beschikken, gericht op het verbergen of verhullen van de
criminele herkomst van de desbetreffende gelden. Volgens haar ging het dan ook niet om een situatie
waarin er sprake was van het enkel verwerven en voorhanden hebben en was het hof niet tot een
nadere motivering gehouden. De Hoge Raad koos een andere route. Nu de bewezenverklaring ook
inhield dat de verdachte de geldbedragen had "overgedragen" en "omgezet" en het hof bij de
kwalificatie van het bewezen verklaarde kennelijk geen zelfstandige betekenis had toegekend aan het
"verwerven" en "voorhanden hebben" van de geldbedragen, zou “de mogelijke gegrondheid van het
middel” niet tot cassatie behoeven te leiden wegens het ontbreken van voldoende belang van de
verdachte bij het middel.
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19. De Hoge Raad heeft zich aldus niet uitdrukkelijk uitgelaten over de opvatting van mijn ambtgenoot
Spronken. Voor haar opvatting pleit dat het in dezen gaat om handelingen die specifiek gericht lijken
te zijn op het verheimelijken van de buit. Uit de bewijsvoering in de onderhavige zaak volgt bovendien
dat de verdachte de geldbedragen niet gelijktijdig met het voltooien van het grondmisdrijf verwierf.
Om deze bedragen te kunnen verwerven of voorhanden te hebben, moest hij ook de beschikking
krijgen over de bankrekeningen, bankpassen en inlogcodes van [betrokkene 3]. Ten slotte geldt dat
de valsheid in geschrift was voltooid met het opschrijven van een ander rekeningnummer dan dat van
de rechthebbende op de vrijkomende lijfrente, dus zonder dat het geld daadwerkelijk was
overgemaakt. Het voltooien van de valsheid in geschrift ging dus niet automatisch gepaard met het
voorhanden hebben of verwerven van de geldbedragen.

20. Niettemin meen ik dat een andere lezing betere papieren heeft. Uit de “nadere bewijsoverweging”
van het hof volgt dat het hof de omstandigheid dat de verdachte de gelden heeft doen overboeken op
een rekening die niet op zijn naam stond maar waarover hij wel de beschikking heeft gehad
doorslaggevend heeft geacht. De vraag rijst echter of aan het doen storten op de rekening van
[betrokkene 3] in plaats van op de rekening van de verdachte toegevoegde waarde toekomt ten
opzichte van de valsheid in geschrift. De kern van de valsheid is er immers in gelegen dat op de
desbetreffende formulieren niet het bankrekeningnummer van de rechthebbenden, maar dat van een
ander is ingevuld. Het lijkt mij in dit verband geen relevant verschil te maken of dat een bankrekening
is die op naam van de verdachte staat dan wel een rekening op naam van een ander waarover de
verdachte wel de beschikking heeft. Weliswaar zou het gebruik van een rekening op naam van een
ander de traceerbaarheid van de verdachte kunnen bemoeilijken, maar zonder nadere motivering, die
ontbreekt, is niet begrijpelijk dat het gebruik van de rekening van [betrokkene 3] in plaats van die van
de verdachte daadwerkelijk kan bijdragen aan het verbergen of verhullen van de criminele herkomst
van de aan de rechthebbenden onttrokken geldbedragen.

21. Het oordeel zou anders kunnen luiden indien het oordeel van het hof zou zien op de geldbedragen
die vanaf de rekening met het nummer [0001] zijn overgeboekt naar andere rekeningen van
[betrokkene 3] en de geldbedragen die door [betrokkene 3] zijn opgenomen en aan de verdachte zijn
overhandigd. In de bewezenverklaring is evenwel het totaalbedrag opgenomen en ook overigens
volgt uit de bewijsvoering dat het hof het oog heeft gehad op de op de rekening met het nummer
[0001] van [betrokkene 3] gestorte gelden. Daarbij gaat het om een veel hoger geldbedrag dan de
opgenomen gelden.

22. In het licht van het voorafgaande, is de kwalificatiebeslissing ontoereikend gemotiveerd. Het
middel slaagt.

23. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.

24. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak
naar het gerechtshof Amsterdam, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw zal worden
berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG
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Met weglating van voetnoten.

Vgl. HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:702, NJ 2014/302, rov. 3.3 en 3.8 en HR 7 oktober 2014,
ECLI:NL:HR:2014:2913, NJ 2014/500 m.nt. N. Keijzer, rov. 2.4.

Vgl. onder meer HR 8 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX6910, NJ 2013/266 m.nt. Borgers, rov. 2.3.2,
HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:702, NJ 2014/302 m.nt. Keijzer, rov. 3.8 en HR 19 december 2014,
ECLI:NL:HR:2014:3687, rov. 2.5.1.

Vgl. HR 7 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2913, NJ 2014/500 m.nt. Keijzer, rov. 2.4 en 2.5.3 en HR 27
oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3169, NJ 2016/83 m.nt. Keulen.

Zie mijn conclusie voorafgaand aan HR 15 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2639
(PHR:2015:1487). De Hoge Raad deed de zaak met toepassing van art. 81 RO af.

Zie mijn conclusie voorafgaand aan HR 15 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2639 ten aanzien van
de tussenkomst van een rekening van Holland Casino. In een dergelijk geval kan de schijn worden
gewekt dat het speelwinsten betreft, terwijl het in werkelijkheid gaat om gelden afkomstig uit enig
misdrijf. Zie ook mijn conclusie voor HR 7 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1791, onderdeel 29. Beide zaken
deed de Hoge Raad met toepassing van art. 81 RO af.

Zie evenwel ook Borgers in zijn noot onder HR 2 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7923, NJ
2008/16.

Vgl. HR 28 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3046, NJ 2015/324 m.nt. Borgers en de onderdelen 22 en
24 van mijn conclusie voor dit arrest.

Zie ook HR 23 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:949.
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3.2.1.

3.2.2.

3.1.

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 7 oktober 2016,
nummer 22/001115-11, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1970.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft F. Visser, advocaat te Utrecht, bij
schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan
deel uit.

De Advocaat-Generaal B.F. Keulen heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak
wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf, tot vermindering daarvan naar de
gebruikelijke maatstaf en tot verwerping van het beroep voor het overige.

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.

3. Beoordeling van het derde middel

Het middel keert zich tegen de bewezenverklaring onder 1, voor zover is bewezenverklaard dat
de verdachte en zijn mededader meermalen hebben "verborgen en/of verhuld wie de
rechthebbende(n) was/waren" van uit enig misdrijf afkomstige geldbedragen als bedoeld in art.
420bis, eerste lid en onder a, Sr.

Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat:

"hij op tijdstippen in de periode van 14 februari 2009 tot en met 23 april 2009 in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander van het plegen van witwassen een gewoonte heeft
gemaakt, immers hebben verdachte en zijn mededader toen en daar (telkens) meermalen
(van) enige geldbedragen verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) was/waren van
bovengenoemd(e) geldbedragen terwijl hij, verdachte en zijn mededader wisten dat de
bovengenoemde geldbedragen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren van enig
misdrijf,

en

verworven en voorhanden gehad terwijl hij, verdachte en zijn mededader ten tijde van het
verwerven en het voorhanden krijgen van bovengenoemde geldbedragen wisten dat
bovengenoemde geldbedragen – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren van enig
misdrijf,

immers hebben verdachte en zijn mededader daarvan een gewoonte gemaakt door toen en
daar (telkens) geldbedragen te ontvangen (van [betrokkene 1] en/of [betrokkene 2] en/of
[betrokkene 3] ) en te vervoeren (naar een woning gelegen aan het [a-straat 1] te
[woonplaats]) en voornoemde geldbedragen (in voornoemde woning) te bewaren".

Het Hof heeft ten aanzien van deze bewezenverklaring, voor zover voor de beoordeling van

1 Geding in cassatie

2. Beoordeling van het eerste en het tweede middel
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het middel van belang, het volgende overwogen:

"6.1.2 Vaststaande feiten en omstandigheden

Het hof leidt uit de beschikbare bewijsmiddelen de volgende feiten en omstandigheden af.

Op 23 april 2009 is bij de doorzoeking van de woning aan het [a-straat 1] in [woonplaats]
een contant geldbedrag aangetroffen en inbeslaggenomen van € 4.578.360,-. Het geld
bevond zich in één van de twee manshoge kluizen in een afgesloten kamer in de woning. De
kluis is met geweld geopend. Het geld - in verschillende coupures - was verpakt in zeven
oranje tassen en in een grijze papieren tas in deze afgesloten kluis. Er zaten 4241 briefjes
van € 500,- bij het aangetroffen geld, een type biljet dat veelal in het criminele circuit wordt
gebruikt. In de woning werden ook twee geldtelmachines aangetroffen.

Deze woning werd gehuurd door de verdachte [verdachte] , maar volgens het GBA stonden
er anderen ingeschreven op dat adres.

Na de inbeslagname heeft niemand zich als rechthebbende op dat geld gemeld bij de
justitiële autoriteiten.

Op basis van telefoontaps, observaties en voorwerpen aangetroffen bij de verschillende
doorzoekingen is naar voren gekomen dat in de ten laste gelegde periode door de
medeverdachten [betrokkene 3] en [betrokkene 2] op verschillende data grote contante
geldbedragen op verschillende locaties in Amsterdam Zuid-Oost zijn opgehaald en
vervolgens naar [woonplaats] zijn gebracht.

Uit getapte gesprekken vlak voorafgaand aan de ten laste gelegde periode tussen met
name [betrokkene 3] en [betrokkene 9] komt naar voren dat er kennelijk 'papieren' (het hof
begrijpt: geld) van [betrokkene 10] in Afrika via [betrokkene 3] naar [betrokkene 15] (het hof
begrijpt: de medeverdachte [betrokkene 15] ) in Nederland moeten komen zodat er dan
door [betrokkene 15] iets aan [betrokkene 10] kan worden gegeven.

Ook is vast komen te staan dat de contante geldbedragen vrijwel steeds werden gebracht
naar het adres [b-straat 1] te [woonplaats]. Dit appartement (dat gehuurd werd door
verdachte [betrokkene 3] ) was de vaste verblijfplaats van verdachte [betrokkene 1] . Ook
bij de doorzoeking in dat pand is een geldtelmachine aangetroffen.

Voorts is gebleken dat [betrokkene 1] het geld daar op verschillende momenten al dan niet
samen met [betrokkene 2] heeft geteld, het geld bewaarde in de woning aan het [b-straat
1] , en ook een rol had bij het overdragen van contante bedragen aan de verdachte
[verdachte] en/of [betrokkene 15] ( [betrokkene 15] ). Ook noteerde zij de in- en uitgaande
bedragen op notitieblaadjes en onderhield zij daarover telefonisch contact met [betrokkene
3] en [betrokkene 9] .

(...)

Het hof gaat er van uit dat enerzijds is witgewassen door het trio [betrokkene 3] ,
[betrokkene 2] en [betrokkene 1] en anderzijds door het duo [betrokkene 15] en verdachte
[verdachte] , zodat er binnen het geschetste feitencomplex sprake is van twee groepen
medeplegers.

Naar het oordeel van het hof zijn de volgende typologieën van witwassen op de
onderhavige zaak van toepassing op basis waarvan een vermoeden van witwassen jegens
de verdachte en zijn medeverdachte is gerechtvaardigd:

• het fysiek vervoeren (en het in huis bewaren) van grote bedragen in contanten brengt een
aanzienlijk veiligheidsrisico met zich;

• het voorhanden hebben van grote hoeveelheden contant geld zonder noodzaak daartoe
op grond van bedrijf of beroep;

• de geldbedragen van zeer grote omvang, in contante coupures, die niet terug zijn te
vinden in (officiële) boeken van en evenmin kunnen worden verantwoord met stukken van
reguliere handelsactiviteiten;

• er is geen of slechts summiere administratie waarin namen ontbreken.
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6.1.4

3.3.1.

3.3.2.

Dit vermoeden van witwassen wordt versterkt door de telefoongesprekken met de
verdachte als deelnemer waarbij versluierd taalgebruik wordt gehanteerd. De inhoud van
een aantal voor het bewijs gebezigde telefoontaps gaat blijkens de context kennelijk over
geld en de hoogte van de geldbedragen. Er wordt dan in termen gesproken als 'papieren',
'dingen oppakken, hier opgooien', 'dat: ding te hebben' en 'documenten voorschieten'.

(...)

Medeplegen

Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van nauwe en bewuste
samenwerking. Die kwalificatie is slechts gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde -
intellectuele en/of materiële - bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende
gewicht is.

Naar het oordeel van het hof waren [verdachte] en [betrokkene 15] telkens als medeplegers
betrokken bij het gewoontewitwassen in de tenlastegelegde periode van geldbedragen die
van enig misdrijf afkomstig waren met een totaalbedrag van ruim 4,5 miljoen euro. Zoals
hierboven omschreven had ieder van hen een eigen specifieke rol en werd nauw en bewust
met elkaar samengewerkt teneinde de bedragen te verwerven, voorhanden te hebben en te
verhullen wie de rechthebbende was van genoemd geldbedrag door telkens contante
geldbedragen te ontvangen van de groep [betrokkene 3] / [betrokkene 2] / [betrokkene 1]
en deze bedragen vervolgens te vervoeren en te bewaren in de kluis in de woning aan het
[a-straat 1] . Zulks terwijl deze door [verdachte] onderhands gehuurde woning - waar in de
gemeentelijke administratie een ander gezin op stond ingeschreven - door derden niet direct
in verband kon worden gebracht met [betrokkene 15] ."

Art. 420bis Sr luidde ten tijde van het bewezenverklaarde, voor zover hier van belang:

"1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier
jaren of geldboete van de vijfde categorie:

a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding
of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op
een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp - onmiddellijk of
middellijk - afkomstig is uit enig misdrijf. (...)"

De wetsgeschiedenis van de Wet van 6 december 2001, Stb. 2001, 606, tot wijziging van
het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling
van het witwassen van opbrengsten van misdrijven, houdt onder meer het volgende in:

"Verbergen of verhullen van de werkelijke aard, herkomst, vindplaats enz.(eerste lid,
onderdeel a)

Bij de in het eerste lid, onderdeel a, strafbaar gestelde gedraging gaat het om al die
handelingen die tot doel hebben èn geschikt zijn om de werkelijke aard, herkomst,
vindplaats enzovoort van een voorwerp te verbergen of verhullen. De strafbaarstelling geeft
niet nader aan om welke handelingen het allemaal kan gaan; bepalend voor de
strafbaarheid is het effect van het handelen. De termen «verbergen» en «verhullen»
impliceren dus een zekere doelgerichtheid: het handelen is erop gericht het zicht op de aard,
herkomst, vindplaats enz. van voorwerpen te bemoeilijken en is ook geschikt om dat doel te
bereiken. Veelal zal bij een enkele handeling ten aanzien van een voorwerp nog niet van een
dergelijk doelgerichtheid kunnen worden gesproken. Vaak zal het gaan om een reeks van
handelingen, die tezamen een geval van witwassen opleveren. Dit betekent dat voor het
bewijs van het verbergen of verhullen vaak naar meer handelingen (transacties) in het
witwastraject zal moeten worden gekeken. Uit alle stappen tezamen moet duidelijk worden
dat er (zonder redelijke economische grond) met geld is geschoven op een manier die
geschikt is het spoor aan de waarneming te onttrekken. Juist die ondoorzichtigheid van de
opeenvolgende transacties brengt mee dat werkelijke aard, herkomst, vindplaats, rechten
enzovoort buiten beeld blijven. Het voorgaande sluit niet uit dat onder omstandigheden ook
een enkele handeling verbergen of verhullen zou kunnen opleveren, hoewel in zo'n geval
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3.3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

waarschijnlijk eerder gesproken kan worden van een van de gedragingen genoemd in het
eerste lid, onderdeel b, van de artikelen 420bis en 420quater (...).

Over de termen «verbergen of verhullen» kan nog het volgende worden opgemerkt. In
plaats van de in richtlijn 91/308/EEG voorkomende, wat verouderde term «verhelen» is de
term «verbergen» gekozen. «Verbergen » en «verhullen» zullen elkaar grotendeels
overlappen. Van een volstrekt onzichtbaar maken van de werkelijke aard, herkomst,
vindplaats enzovoort behoeft geen sprake te zijn. Als dat zo zou zijn, zou het zelden tot een
strafvervolging kunnen komen. Van «verhullen» - volgens Van Dale synoniem voor
«versluieren» - zal al sprake kunnen zijn als door bepaalde constructies een mistgordijn
wordt opgeworpen dat weliswaar enig zicht op het voorwerp en de daarbij betrokken
personen toelaat, maar het niet mogelijk maakt om met enige zekerheid de (legale)
herkomst en de rechthebbende vast te stellen. De trits feiten die volgens de richtlijn verhuld
kunnen worden (werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten
op of eigendom van voorwerpen), is in zijn geheel in artikel 420bis, 
eerste lid, onder a, overgenomen. Veelal zullen feiten samenvallen, dat wil zeggen tezamen
door een en dezelfde witwashandeling worden verhuld. Zo zal het verbergen of verhullen
van de vervreemding of de verplaatsing vaak neerkomen op het verbergen van de vindplaats
of de rechthebbende."

(Kamerstukken II, 1999/2000, 27 159, nr. 3, p. 14, 15)

"De doelgerichtheid waarvan in de memorie van toelichting sprake is, slaat niet op de
subjectieve gesteldheid of bedoeling van de verdachte maar op de objectieve strekking van
het handelen. Het gaat erom of de handeling(en) - gelet op de aard daarvan en op de
omstandigheden van het geval - erop gericht is/zijn om het zicht op de aard, herkomst,
vindplaats enz. van voorwerpen te bemoeilijken en of zij ook geschikt is/zijn om dat doel te
bereiken."

(Kamerstukken II, 2000/2001, 27 159, nr. 5, p. 7)

Gelet op deze wetsgeschiedenis hebben 'verbergen' en 'verhullen' als bedoeld in art.
420bis, eerste lid onder a, Sr, betrekking op gedragingen die erop zijn gericht het zicht te
bemoeilijken op – voor zover hier van belang – wie de rechthebbende op een voorwerp is.
Die gedragingen moeten tevens geschikt zijn om dat doel te bereiken. 
(Vgl. HR 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:236.)

Blijkens de bewijsvoering heeft het Hof onder meer het volgende vastgesteld. De verdachte en
zijn mededader [betrokkene 15] hebben in de tenlastegelegde periode herhaaldelijk contante, uit
misdrijf afkomstige, geldbedragen van in totaal ruim 4,5 miljoen euro van "de groep [betrokkene 3]
/ [betrokkene 2] / [betrokkene 1] " ontvangen. De verdachte en zijn mededader hebben die
geldbedragen telkens vervoerd naar en vervolgens bewaard in een kluis in een woning aan het
[a-straat 1] in [woonplaats]. Die woning werd gedurende de tenlastegelegde periode
ondershands gehuurd door de verdachte, maar volgens de gemeentelijke basisadministratie
waren andere personen ingeschreven op dat adres. Na de inbeslagname heeft niemand zich als
rechthebbende op het geld gemeld bij de justitiële autoriteiten.

Het oordeel van het Hof dat de verdachte en zijn mededader door de vorenomschreven wijze van
bewaren van de geldbedragen hebben "verborgen" of "verhuld" wie de rechthebbende op die
geldbedragen was, geeft gelet op wat onder 3.3 is vooropgesteld, niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatting. Dat oordeel is ook toereikend gemotiveerd.

Het middel faalt.

4 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak
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De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan twee jaren 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 gevangenisstraf
van 21 maanden.

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

vermindert deze in die zin dat deze 20 maanden beloopt;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren A.L.J. van
Strien en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 2 april 2019.

5 Beslissing
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Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG. 1. Herhaald verzoek tot als getuige horen van in Kaapverdië
gedetineerde medeverdachte. 2. Voorhanden hebben vuurwapen en munitie in door
verdachte gehuurde woning, art. 26.1 WWM. Meer of mindere mate van
bewustheid? Denaturering verklaring verdachte? 3. Medeplegen
gewoontewitwassen van geldbedragen. Verbergen of verhullen van de
rechthebbende a.b.i. art. 420bis.1.a Sr? Samenhang met 16/05038, 16/05216 en
16/05428.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 17/00331
Zitting: 12 februari 2019 (bij vervroeging)

Mr. B.F. Keulen
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 7 oktober 2016 door het gerechtshof Den Haag wegens 1. primair
‘medeplegen van: van het plegen van witwassen een gewoonte maken’ en 2. ‘handelen in strijd
met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een
wapen van categorie II en handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en
munitie en het feit begaan met betrekking tot munitie van categorie III’ veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van 21 maanden, met aftrek als omschreven in art. 27 Sr. Daarnaast
heeft het hof een geldbedrag en twee geldtelmachines verbeurd verklaard en de onttrekking aan
het verkeer bevolen van een automatisch vuurwapen en munitie. Het hof heeft voorts de
teruggave aan de verdachte gelast van een weegschaal.

2.  Er bestaat samenhang met de zaken 16/05038, 16/05216 en 16/05428. In deze zaken zal ik
vandaag ook concluderen.

3.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. F. Visser, advocaat te Utrecht, heeft drie
middelen van cassatie voorgesteld.

4.  Het eerste middel klaagt dat het gerechtshof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, het
herhaald verzoek tot het horen van getuige [betrokkene 15] heeft afgewezen en heeft afgezien
van verwijzing naar de raadsheer-commissaris voor het verhoren van [betrokkene 15] .

5.  Zoals uit de toelichting op het middel kan worden afgeleid, heeft het gerechtshof aanvankelijk
bepaald dat getuige [betrokkene 15] diende te worden verhoord. Voor een goed begrip geef ik in
het navolgende eerst de chronologische gang van zaken voorafgaand aan het onderzoek ter
terechtzitting van 12 september 2016 (de zitting waarop het herhaald verzoek werd gedaan) weer.

6.  Uit de zich tussen de stukken bevindende appelschriftuur van 11 maart 2011 volgt dat de

ECLI:NL:PHR:2019:132
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raadsvrouw voorafgaand aan de eerste regiezitting op 5 april 2012 aan het hof heeft verzocht vijf
getuigen te horen.1 Daaronder bevond zich niet de getuige [betrokkene 15] . Uit het proces-
verbaal van de terechtzitting van 5 april 2012 blijkt dat tijdens deze regiezitting de zaken tegen
zes medeverdachten gelijktijdig, doch niet gevoegd werden behandeld.2 Het voornoemde proces-
verbaal houdt met betrekking tot de door de verdediging ingediende onderzoekswensen het
volgende in:

“Voorts doet de voorzitter mededeling van een binnengekomen appelschriftuur d.d. 11 maart 2011
waarin de raadsvrouw verzoekt de navolgende personen als getuigen te horen:

1. [betrokkene 17]

2. [betrokkene 18]

3. [betrokkene 19]

4. [betrokkene 20]

5. [betrokkene 21]

(…)

Daartoe door de voorzitter in de gelegenheid gesteld deelt de raadsvrouw ter nadere onderbouwing
van voornoemde verzoeken het volgende mede:

Ik sluit mij aan bij hetgeen door mijn confrères reeds is betoogd voor zover dit van belang is voor mijn
cliënt. Voor het overige persisteer ik bij mijn in de appelschriftuur gedane verzoeken en verwijs ik naar
de inhoud daarvan.

(…)

Ik sluit mij aan bij alle door mijn confrères heden gedane verzoeken, voor zover dit in het belang is
van mijn cliënt.”

7. Uit de aan de Hoge Raad toegezonden stukken, waaronder het proces-verbaal van de
terechtzitting van 5 april 2012 in de zaak van medeverdachte [betrokkene 9] , blijkt dat in ieder geval
in die zaak ter terechtzitting in aanvulling op de bij appelschriftuur ingediende getuigenverzoeken nog
het verzoek tot het horen van de getuige [betrokkene 15] is gedaan. Zo bezien heeft de raadsvrouw
van de verdachte in de onderhavige zaak ter terechtzitting van 5 april 2012 haar bij appelschriftuur
ingediende getuigenverzoeken aangevuld met een verzoek tot het horen van onder meer de getuige
[betrokkene 15] (als wordt aangenomen dat dit in het belang van haar cliënt was). Dit laatste verzoek
betreft een verzoek als bedoeld in art. 328 Sv, in verbinding met art. 331, eerste lid, Sv en art. 415,
eerste lid, Sv, om gebruik te maken van een in (art. 315 dan wel) art. 316 Sv omschreven
bevoegdheid. Maatstaf voor de beoordeling van een dergelijk verzoek is het
noodzakelijkheidscriterium.

8. Uit het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 19 april 2012 volgt
dat het hof zowel de bij appelschriftuur gedane verzoeken als het ter terechtzitting gedane
aanvullende verzoek met betrekking tot de getuige [betrokkene 15] toewijst:

‘Gelet op het feit dat de onderhavige zaak deel uitmaakt van de mega zaak Scorpius/Kompera met
meerdere medeverdachten en om proceseconomische redenen zal het gerechtshof - overeenkomstig
het standpunt van het openbaar ministerie — gelasten dat alle onderzoekswensen die door het hof in
de strafzaken van de medeverdachten zijn toegewezen eveneens in de onderhavige zaak zullen
worden toegewezen. Dit betreft de navolgende onderzoekswensen.

- - Het hof gelast het horen van de navolgende personen als getuigen: (…)

[betrokkene 15] ; (…)

Waarbij door het gerechtshof wordt overwogen, voor zover de voornoemde personen zich niet in
Nederland bevinden, dat telehoren in beginsel uitgangspunt is. (…)

Verwijst de zaak naar de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de

806



rechtbank Rotterdam teneinde de volgende personen als getuige te horen (…)

[betrokkene 15] ;’

9. Dat bevel heeft er niet toe geleid dat [betrokkene 15] daadwerkelijk is verhoord. Op de
terechtzitting van 15 april 2014 is vervolgens opnieuw gesproken over het horen van de getuige
[betrokkene 15] . De raadsvrouw van de verdachte heeft daar aangevoerd:

‘(…) Ik persisteer bij de toegewezen getuigen, met name wat betreft de getuige [betrokkene 15] . Ik
heb in januari jl. uitgebreid de zaak kunnen bespreken met mijn cliënt. De vrouw van mijn cliënt is
vorig jaar afgereisd naar Kaapverdië en heeft daar [betrokkene 15] in de gevangenis bezocht. Zij
heeft hem bezocht namens mijn cliënt, nu hij niet in staat was om te reizen. [betrokkene 15] heeft
tegen de vrouw van mijn cliënt gezegd dat hij niet had gesproken met een liaison officer. Dit komt niet
overeen met de informatie die aan ons was verstrekt door de rechter-commissaris.

Er dient hiernaar nader onderzoek te worden gedaan, temeer nu hij nog geen verklaring heeft
afgelegd in dit onderzoek. Mijn cliënt wordt omschreven als de man van [betrokkene 15] , als de
persoon die allemaal dingen met en voor [betrokkene 15] verricht. Tot op heden is dit allemaal
gebaseerd op aannames en ik wens hierover [betrokkene 15] te bevragen. Ik doe derhalve geen
afstand van het horen van [betrokkene 15] als getuige.’

10. De advocaat-generaal heeft daarop volgens hetzelfde proces-verbaal medegedeeld:

‘ [betrokkene 15] zit thans een gevangenisstraf uit van 22 jaar op Kaapverdië. Het is derhalve niet
mogelijk dat hij als getuige ter terechtzitting kan verschijnen. Ik heb in september 2013 bij de rechter-
commissaris navraag gedaan omtrent de gang van zaken van het trachten te horen van [betrokkene
15] als getuige. [betrokkene 15] wenste pas mee te werken met het onderzoek, indien hij inzicht
kreeg in het onderzoek en de vraagstelling. Hierop is dit aan hem kenbaar gemaakt. Op 20 december
2012 heeft de rechter-commissaris het bericht ontvangen dat hij niet wenste mee te werken aan het
onderzoek in zijn eigen zaak en evenmin in die van anderen. Ik stel mij op het standpunt dat er niet
nogmaals een poging behoeft te worden gedaan om hem te horen als getuige.’

11. Na een onderbreking voor beraad deelt de voorzitter mede dat het hof de navolgende
beslissingen heeft genomen:

- (…);

- [betrokkene 15] .

(…)

verwijst de zaak naar de raadsheer-commissaris bij dit gerechtshof teneinde de volgende getuige
te horen (zo mogelijk via een videoconferentie):

- [betrokkene 15] ’.

12. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 12 september 2016 houdt, voor
zover voor de beoordeling van het middel van belang, vervolgens het volgende in:

‘De raadsvrouw voert, daartoe in de gelegenheid gesteld door de voorzitter, het woord:

Ik verzoek u alsnog te bepalen dat de eerder toegewezen getuige [betrokkene 15] opnieuw wordt
gehoord.

Ik was aanwezig tijdens beide pogingen om [betrokkene 15] te horen. (…)

De raadsheer-commissaris Van Os Van den Abeelen heeft op de tweede dag, nadat wij al een tijd

‘Het hof beveelt de oproeping van de navolgende getuigen:
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hadden zitten wachten, gebeld met raadsheer-commissaris De Bruijn, om te vragen wat er stond te
gebeuren en of het nog ging lukken om een videoverbinding tot stand te brengen met Kaapverdië.
Toen dat niet het geval leek, heeft meneer Van Os Van Abeelen besloten de sessie te stoppen.

Toen heeft hij gezegd dat we schriftelijke vragen konden indienen die de raadsheer-commissaris De
Bruin dan kon gebruiken, maar dat wilde ik op dat moment niet. Mijn cliënt had mij een aantal dingen
verteld die de raadsheer-commissaris niet wist en daarom was de mogelijkheid om door te kunnen
vragen voor mij heel belangrijk. Dat kan niet met schriftelijke vragen.

Al in april 2014 is besloten dat de heer [betrokkene 15] als getuige moest worden gehoord, maar pas
op 1 april 2015 is er een rechtshulpverzoek uitgegaan.

Ik snap niet waarom het opstellen van een rechtshulpverzoek een jaar moest duren.

Vervolgens hoorden we lang niets. Op 26 oktober 2015 heb ik nog contact opgenomen over de
voortgang, maar daar is geen reactie op gekomen. Daarna is er gewacht tot januari 2016 en toen was
er ineens wel een juist e-mailadres en was het allemaal heel snel geregeld. Er is dus kennelijk wel het
een en ander mogelijk met de Kaapverdische autoriteiten op het moment dat er een rechtstreekse lijn
is. Door de raadsheer-commissaris is vervolgens besloten dat het een videoverhoor zou worden.

Het is in de zaak van mijn cliënt van belang dat [betrokkene 15] opnieuw wordt gehoord. [betrokkene
15] kan bij uitstek verklaren over de tas die op de camerabeelden te zien is en wat daar in heeft
gezeten; hij is ook bereid om te antwoorden.

We bevinden ons nu in hoger beroep en [betrokkene 15] is nog niet eerder gehoord.

(…)

Als we nu doorgaan, blijft mijn cliënt zitten met alle vragen die niet gesteld kunnen worden, terwijl
[betrokkene 15] duidelijkheid zou kunnen verschaffen. Dat vind ik wrang.

Als u beslist dat [betrokkene 15] hierheen moet komen voor het verhoor, dan is het een simpele
situatie en is er niet opnieuw een rogatoire commissie nodig.

(…)

De raadsvrouw voert opnieuw het woord:

(…)

Wij zijn niet in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Ik was daar, maar ik heb de advocaat-
generaal mr. Paulus niet gezien, noch de advocaat- generaal mr. d'Anjou. Wij waren bepaald niet
ongeduldig. Toen mr. Van Os van den Abeelen belde met mr. de Bruijn in Kaapverdië bleek al snel dat
er geen videoverbinding tot stand kon komen. Toen is gevraagd of men schriftelijke vragen wilde
stellen. Alleen mr. Crombach wilde dat en hij heeft daar ook rechtstreeks met mr. De Bruijn telefonisch
over gesproken . Mr. Van Os van den Abeelen heeft vervolgens de sessie gesloten en gezegd dat wij
nog vragen konden indienen als wij dat wilden. Dat wilde ik niet en daarom ben ik weggegaan. Als ik
had geweten dat er later nog een verbinding tot stand was gekomen, was ik gewoon omgedraaid en
teruggekomen. Er is gekeken naar de kosten en er is geprobeerd [betrokkene 15] nog snel even te
horen. Het heeft allemaal lang geduurd en nu hoor ik de advocaat- generaal zeggen dat rekening
moet worden gehouden met tijdsoverschrijding. De tijdsoverschrijding is niet aan de verdediging te
wijten.

Het overleggen van vragen aan de raadsheer- commissaris is iets anders dan in de gelegenheid
gesteld worden vragen te stellen aan een getuige. Bij schriftelijke vragen kan er niet worden
doorgevraagd en daarnaast is het anders als een getuige vragen krijgt van een rechter dan van een
advocaat. Ook kan je niet kijken hoe een getuige reageert op vragen.

(..).

Ik had 94 vragen voor meneer [betrokkene 15] , onder meer over hoe het met zijn Kaapverdische
veroordelingen zit en of de Nederlandse politie daarbij aanwezig is geweest. Ook wilde ik hem vragen
naar zijn werkzaamheden op Kaapverdië en verder onder meer naar zijn relatie, de huurwoning aan
het [A-straat 1] en de geldtransporten. Dat is slechts een kleine selectie. Het is van belang in de zaak
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van mijn cliënt om hem die vragen te kunnen stellen, aangezien hij is veroordeeld tot een aanzienlijke
gevangenisstraf.

Het is voor mijn cliënt heel belangrijk dat over een aantal zaken meer duidelijkheid komt.

De advocaat-generaal mr. Paulus voert opnieuw het woord:

Ondanks dat er nu een rechtstreekse lijn is met de autoriteiten in Kaapverdië kan ik uit ervaring
vertellen dat het verleden geen garantie biedt voor de toekomst. In augustus hadden we nog een
contactpersoon, maar het kan in een land als Kaapverdië ook zijn dat er wisselingen plaatsvinden op
dat soort posities, waardoor de contacten weer helemaal opnieuw moeten worden opgebouwd.’

13. Blijkens het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting van 12 september 2016 heeft het
hof het verzoek van de raadsvrouw om getuige [betrokkene 15] nogmaals te horen, afgewezen. Deze
afwijzing is als volgt gemotiveerd:

‘Het hof hecht er aan allereerst het kader voor de beslissing te schetsen.

Artikel 6 van het EVRM eist een effectieve en adequate ondervragingsmogelijkheid van een getuige,
waarbij het EHRM de nodige eisen stelt aan de inspanningen die moeten worden geleverd om een
getuige te horen, ook als het gaat om een getuige die zich in het buitenland bevindt.

Deze inspanning wordt echter gerelateerd aan het belang van de verzochte getuigenverklaring voor
de te nemen bewijsbeslissing. Er moet aldus een belangenafweging worden gemaakt, waarbij de
aanvaardbaarheid van langdurig uitstel moet worden afgewogen tegen het concrete
verdedigingsbelang.

Het verzoek om de getuige [betrokkene 15] opnieuw te doen horen wordt afgewezen.

Een nieuwe poging daartoe is naar het oordeel van het hof nutteloos, omdat het onder de gegeven
omstandigheden niet alleen onaannemelijk is dat de getuige - gelet op zijn langdurige detentie op
Kaapverdië - binnen een aanvaardbare termijn ter terechtzitting zal verschijnen maar ook dat
onaannemelijk is dat de getuige - gelet op de. eerdere rechtshulpervaringen met Kaapverdië - binnen
een aanvaardbare termijn na een nieuw rogatoir verzoek - al dan niet via een videoverbinding - zal
worden gehoord door de raadsheer-commissaris. Er zal daarom van hernieuwde oproep worden
afgezien nu het strafproces binnen een redelijke termijn dient te worden afgerond.

In de zaak van de verdachte is op 15 april 2014 het verzoek toewezen om de getuige [betrokkene 15]
die in Kaapverdië gedetineerd is, te doen horen.

De raadsheer-commissaris heeft zich - zo blijkt uit zijn proces-verbaal van bevindingen opgemaakt op
11 augustus 2016 - grote inspanningen getroost om het verhoor mogelijk te maken.

Zo heeft hij - zakelijk weergegeven - op 1 april 2015 een rechtshulpverzoek ingediend, waarop via de
officiële weg geen reactie is gekomen. Vervolgens heeft de advocaat-generaal contact gezocht met de
Kaapverdische autoriteiten.

Op 18 februari 2016 kwam naar aanleiding daarvan het bericht dat een videoconferentie werd
aangeboden en op 26 juli 2016 kon die uiteindelijk plaatsvinden.

Op 26 juli 2016 is een begin gemaakt met het verhoor van de getuige onder verantwoordelijkheid van
de rechter te Praia in aanwezigheid van de raadsheer-commissaris in Kaapverdië.
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De raadsheer-commissaris is voor dat verhoor zelf met de griffier en de raadsvrouw van de getuige
afgereisd naar Kaapverdië en de raadsvrouw van de verdachte is in de gelegenheid gesteld het
videoverhoor in het kabinet van de raadsheer-commissaris in Den Haag bij te wonen.

De videoverbinding.is wel tot stand gekomen, maar viel uit op het moment waarop het verhoor begon.
Afgesproken werd het opnieuw te proberen op 27 juli 2016.

Op 27 juli 2016 zijn in de zaak van een medeverdachte een aantal vragen gesteld aan en beantwoord
door de getuige waarna de stroom uitviel. De raadsheer-commissaris heeft afgezien van een nieuwe
poging omdat hij geen zicht had op wanneer er weer een verbinding tot stand zou komen. Rond 14.00
uur Kaapverdische tijd bleken de systemen weer te functioneren. Er is toen toch nog een poging
gedaan om de verbinding met het kabinet tot stand te brengen en die verbinding is ook tot stand
gekomen. De raadsvrouw van de verdachte bleek toen niet meer aanwezig.

De getuige, die niet eerder (ook niet in het vooronderzoek) een verklaring heeft afgelegd, heeft bij
gelegenheid van zijn korte verhoor op 27 juli 2016 - kort samengevat en voor zover thans van belang
- verklaard de verdachte al vele jaren te kennen, nooit geld te hebben ontvangen van de verdachte,
met de verdachte wel eens in het huis aan het [A-straat 1] in Rotterdam te zijn geweest, bij de
verdachte de sleutel te hebben gehaald wanneer hij het huis nodig had en niet geweten te hebben
dat daar een grote som geld aanwezig is geweest.

Het ongetekende proces-verbaal van zijn verhoor is ook verstrekt aan de verdediging.

Het is het hof, gelet op die verklaring en gegeven de motivering van de verdediging van het verzoek
tot het opnieuw doen horen van de getuige die niet belastend heeft verklaard over de verdachte,
onvoldoende duidelijk geworden welke betekenis een nieuw verhoor van de getuige kan hebben voor
enig door het hof in de zaak van de verdachte te nemen beslissing.

De verdachte wordt dan ook naar het oordeel van het hof onder de gegeven omstandigheden niet in
zijn verdediging geschaad door het afwijzen van dit verzoek.’

14. Blijkens de toelichting op het middel wordt in cassatie in de eerste plaats geklaagd over de door
het hof gehanteerde maatstaf (verdedigingsbelang). Ter onderbouwing van deze deelklacht wijst de
steller van het middel op de omstandigheid dat het hof het verzoek om de getuige [betrokkene 15]
nogmaals te horen ‘kennelijk (heeft) beoordeeld langs de maatstaf van art. 418 lid 1 jo. art. 288 lid 1
Sv’, terwijl door de verdediging in het herhaalde verzoek is verzocht om te bepalen dat [betrokkene
15] in het kader van een rogatoire commissie zal worden gehoord. Nu volgens vaste rechtspraak van
Uw Raad een dergelijk verzoek dient te worden beoordeeld aan de hand van het
noodzakelijkheidscriterium, zou het hof een onjuiste maatstaf hebben aangelegd en daarmee zou ’s
hofs oordeel getuigen van een onjuiste rechtsopvatting.

15. Met betrekking tot deze klacht heb ik mij om te beginnen afgevraagd hoe het ter terechtzitting van
12 september 2016 gedane verzoek tot het opnieuw horen van de getuige [betrokkene 15] moet
worden verstaan. Enerzijds lijkt het verzoek, in het licht van de daaraan voorafgegane poging om
[betrokkene 15] middels een rogatoire commissie in Kaapverdië op 26 en 27 juli 2016 per
videoverbinding te horen, te moeten worden opgevat als een verzoek om met toepassing van art. 420
juncto art. 316 Sv de stukken van de zaak in handen te stellen van de raadsheer-commissaris met de
opdracht [betrokkene 15] bij wege van een rogatoire commissie wederom te doen horen. Anderzijds
besluit de raadsvrouw blijkens het proces-verbaal van de ter terechtzitting haar betoog met de
volgende constatering: ‘Als u beslist dat [betrokkene 15] hierheen moet komen voor het verhoor, dan
is het een simpele situatie en is er niet opnieuw een rogatoire commissie nodig.’ Hoe dat ook zij, in
beide gevallen is de toepasselijke maatstaf inderdaad het noodzakelijkheidscriterium, zo kan de
steller van het middel worden toegegeven.

16. Naar het mij voorkomt heeft de verdachte evenwel geen belang bij de opgeworpen klacht. Dat het
hof op de terechtzitting van 12 september 2016 aan de afwijzing van het verzoek om de getuige
[betrokkene 15] te horen ten grondslag heeft gelegd dat de verdachte door het afwijzen van het
verzoek niet in zijn verdediging is geschaad, kan er niet toe hebben geleid dat aan belangen van de
verdachte tekort is gedaan. De verhouding tussen de in artikel 288, eerste lid, Sv opgenomen criteria
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(waaronder het verdedigingsbelang) enerzijds en het noodzakelijkheidscriterium anderzijds is immers
aldus, dat het laatste criterium strenger is. Indien het gerechtshof het minder restrictieve criterium
heeft toegepast, kan dat niet in het nadeel van de verdachte hebben gewerkt.

17. De steller van het middel betrekt vervolgens het standpunt dat de beoordeling van een
terugwijzingsverzoek afhankelijk gesteld moet worden van het oordeel over het verzoek om de
betreffende getuige te horen. Het zou vreemd zijn als een getuige ‘waarvan het horen evident in het
belang van de verdediging is, niet zou worden gehoord als gevolg van de toepassing van het
noodzaakscriterium wanneer deze getuige op geen enkele andere wijze dan middels een rogatoire
commissie kan worden gehoord’. Daarmee ziet de steller van het middel er naar het mij voorkomt
reeds aan voorbij dat ook voor zover het hier ging om een verzoek als bedoeld in artikel 328 in
verbinding met artikel 331, eerste lid, en artikel 415, eerste lid, Sv om gebruik te maken van een in
artikel 315 Sv omschreven bevoegdheid het noodzakelijkheidscriterium van toepassing was. Het is
derhalve niet zo dat dit verzoek, indien het om het horen van de getuige ter terechtzitting zou gaan,
aan de hand van een ander criterium zou moeten worden beoordeeld dan indien het om een verzoek
om een rogatoire commissie zou gaan. Overigens ontbreekt het de verdachte ook op dit punt aan enig
belang als er – met de steller van het middel – van uit wordt gegaan dat het gerechtshof de afwijzing
om de getuige [betrokkene 15] (nogmaals) te horen aan de hand van de in artikel 288, eerste lid, Sv
vermelde criteria heeft beoordeeld.

18. Vervolgens komt het middel op tegen de begrijpelijkheid van ‘s hofs oordeel dat de getuige
[betrokkene 15] niet binnen een aanvaardbare termijn door een rogatoire commissie kan worden
gehoord. Ter onderbouwing betoogt de steller van het middel dat de redelijke termijn op het moment
van afwijzing van het verzoek op 12 september 2016 al met 3,5 jaar was overschreden, terwijl het
reëel zou zijn om in te schatten dat een nieuw verhoor van de getuige [betrokkene 15] binnen
ongeveer een half jaar zou kunnen worden gerealiseerd. Een termijn van een half jaar zou de
overschrijding van de redelijke termijn niet bijzonder beïnvloeden en de algehele duur van het hoger
beroep niet wezenlijk verlengen.

19. Uit ’s hofs formuleringen kan worden afgeleid dat het hof zich bij de afwijzing van het
getuigenverzoek mede heeft laten leiden door artikel 288, eerste lid, aanhef en onder a, Sv. Ingevolge
dat artikellid kan van de oproeping van een niet verschenen getuige worden afgezien indien ‘het
onaannemelijk is dat de getuige binnen een aanvaardbare termijn ter terechtzitting zal verschijnen’.

20. Uit de onder 13 weergegeven overweging blijkt dat het hof in verband met de afwijzing van het
getuigenverzoek heeft overwogen het niet aannemelijk te vinden dat de getuige vanwege zijn
langdurige detentie in Kaapverdië ter terechtzitting zal kunnen verschijnen. In dat oordeel ligt
besloten dat het naar het oordeel van het hof onaannemelijk is dat de getuige binnen een
aanvaardbare termijn in het kader van een getuigenverhoor (ter terechtzitting) een verklaring zal
afleggen. Voorts overweegt het hof dat het in het licht van de eerdere ervaringen in verband met
rechtshulpverzoeken aan Kaapverdië onaannemelijk is dat de getuige [betrokkene 15] binnen een
aanvaardbare termijn na een nieuw rogatoir verzoek — al dan niet via een videoverbinding — zal
worden gehoord door de raadsheer-commissaris. Het hof geeft vervolgens aan dat het van
hernieuwde oproeping afziet ‘nu het strafproces binnen een redelijke termijn dient te worden
afgerond.’

21. Voor zover de afwijzende beslissing op het getuigenverzoek mede is gestoeld op de
omstandigheid dat het naar het oordeel van het hof niet aannemelijk is dat [betrokkene 15] binnen
een aanvaardbare termijn ter terechtzitting zal verschijnen en/of binnen een aanvaardbare termijn —
al dan niet via een videoverbinding — zal kunnen worden gehoord door de raadsheer-commissaris,
acht ik dat oordeel niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Daarbij neem ik in het bijzonder in
aanmerking dat het hof heeft weergegeven welke inspanningen de raadsheer-commissaris zich heeft
getroost om op 26 en vervolgens 27 juli 2016 via formele en informele weg een ‘videoconferentie’ tot
stand te brengen. Na een onbeantwoord rechtshulpverzoek d.d. 1 april 2015 en het leggen van
contact met de Kaapverdische autoriteiten door de advocaat-generaal werd op 18 februari 2016 een
videoconferentie aangeboden die uiteindelijk op 26 juli 2016 kon plaatsvinden. Daarvoor zijn de
raadsheer-commissaris, de griffier en de advocaat van de getuige afgereisd naar Kaapverdië.
Vanwege technische problemen kon in aanwezigheid van de raadsvrouw van de verdachte in het
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kabinet van de raadsheer-commissaris te Den Haag in haar aanwezigheid op 26 juli geen blijvende
verbinding tot stand worden gebracht. Aanvankelijk lukte dat op 27 juli, bij een hernieuwde poging,
wel, maar ook deze verbinding werd verbroken voordat de raadsvrouw van de verdachte vragen had
kunnen stellen. Na het vertrek van de raadsvrouw is die dag rond 14:00 uur Kaapverdische tijd wel
weer een succesvolle verbinding tot stand gekomen en heeft de verdachte een (korte) verklaring
afgelegd. Het hof heeft uit de weergegeven gang van zaken kunnen afleiden dat het onaannemelijk
was dat de getuige binnen een aanvaardbare termijn, na een rogatoir verzoek – al dan niet via een
videoverbinding — een nieuwe verklaring af zou kunnen leggen. In dat licht bezien is ook ’s hofs
oordeel, waarin besloten ligt dat in het onderhavige geval het belang om het strafproces binnen een
redelijke termijn af te ronden zwaarder weegt dan de mogelijkheid voor de verdediging om de getuige
[betrokkene 15] (nog eens) te horen, geenszins onbegrijpelijk.

22. Ik wijs er daarbij nog op dat het bij de beoordeling van de afwijzing van een verzoek tot het
oproepen van getuigen in cassatie uiteindelijk gaat ‘om de vraag of de beslissing begrijpelijk is in het
licht van - als waren het communicerende vaten - enerzijds hetgeen aan het verzoek ten grondslag is
gelegd en anderzijds de gronden waarop het is afgewezen’.3 Uit het verzoek dat de verdachte op 12
september 2016 op de terechtzitting heeft gedaan blijkt niet van feiten en omstandigheden die aan
de juistheid van ’s hofs inschatting doen twijfelen.4 Ten overvloede roep ik ook nog in herinnering dat
het gerechtshof het onderhavige verzoek niet aan artikel 288, eerste lid, Sv behoefde te toetsen,
maar met een toets aan het noodzakelijkheidscriterium kon volstaan. De door het gerechtshof
vastgestelde feiten en omstandigheden, ook inzake de betekenis die een nieuw verhoor voor de
verdachte had kunnen hebben, kunnen gemeten aan dat criterium een afwijzing van het verzoek
dragen.

23. Het eerste middel faalt in al zijn onderdelen.

24. Het tweede middel klaagt dat het gerechtshof ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd
bewezen heeft verklaard dat de verdachte een vuurwapen van categorie II en munitie van categorie
III voorhanden heeft gehad (feit 2).

25. Het hof heeft ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

‘hij op 23 april 2009 te Rotterdam een wapen van categorie II, te weten een automatisch vuurwapen
van het merk CZ, type VZ 62 Skorpion, en munitie van categorie III, te weten 85, kogelpatronen (te
weten 49 stuks 7.65 mm Pvri Partizan en 7 stuks .45 auto Winchester en 6 stuks .38 special GFL en 23
stuks 9x19 mm), voorhanden heeft gehad.’

26. Deze bewezenverklaring steunt op de navolgende in de aanvulling op het arrest opgenomen
bewijsmiddelen (met weglating van verwijzingen):

14.

Een proces-verbaal van de raadsheer-commissaris belast met strafzaken bij dit gerechtshof, d.d.
30 maart 2016. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - als verklaring
van de verdachte :

U houdt mij voor dat er een bedrag is aangetroffen van bijna 4,6 miljoen cash in een pand op de [A-
straat 1] te Rotterdam (het hof begrijpt: het [A-straat 1] te Rotterdam). Ik weet waar het over gaat.
We kwamen daar samen of alleen als we een vriendinnetje hadden. [betrokkene 5] heeft mij
gevraagd om geld aan hem te lenen. Ik sprak met hem af dat ik zijn huis kon huren en een bijdrage
kon doen. Ik bood hem 500 tot 600 euro per maand aan, maar ik wilde er dan alleen gebruik van
maken, zonder dat er anderen kwamen.

‘Zaaksdossier Vuurwapen [A-straat 1]
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Een proces-verbaal van het KLPD, DNR, team forensische opsporing d.d. 7 mei 2009 (…). Dit
proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - als het relaas van de betreffende
opsporingsambtenaren:

Tijdens een doorzoeking van de woning op donderdag 23 april 2009 is aan de [A-straat 1] te
Rotterdam (het hof begrijpt [A-straat 1] ) een plastic koffertje met een aantal voorwerpen
aangetroffen. Ik heb ter plaatse deze voorwerpen aan een onderzoek onderworpen waarbij ik zag
dat het een automatisch vuurwapen was, tevens zaten er in de plastic koffer kogelpatronen.

Op vrijdag 24 april 2009, heb ik voornoemde voorwerpen forensisch technisch onderzocht, bij dit
onderzoek heb ik gezien dat het voorwerp een automatisch vuurwapen is, het vuurwapen was
voorzien van een vuur selector met de standen ‘safe’, ‘semiautomatisch’ en ‘automatisch’ vuren. Ook
zag ik dat het niet voorzien was van een merkaanduiding.

Ambtshalve is mij bekend dat het voornoemde vuurwapen van het merk CZ, type VZ 62 (Skorpion),
kaliber 7.65mm is.

Ik heb voornoemd automatisch vuurwapen alsmede de munitie geregistreerd in het
vuurwapendatasysteem, waarna het systeem een uniek nummer genereerde. Het voornoemde
vuurwapen alsmede de munitie zijn geregistreerd onder de vds-nummers:

91461 CZ VZ62 automatisch vuurwapen (skorpion)

69023 20 kogelpatronen 7.65mm Pvri Partizan

69024 9 kogelpatronen 7.65mm Pvri Partizan

69025 7 kogelpatronen .45auto Winchester

69026 6 kogelpatronen .38 special GFL

69027 23 kogelpatronen 9x19mm onbekend

69028 20 kogelpatronen 7.65mm Pvri Partizan

Voornoemd automatisch vuurwapen is bestemd en geschikt om projectielen door een loop af te
schieten en de werking berust op het teweegbrengen van een scheikundige ontploffing.

Derhalve is dit een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3°, gelet op artikel 2, lid 1, Categorie II,
onder 2° van de Wet wapens en munitie.

Na testen bleek voornoemd vuurwapen naar behoren te functioneren.

De bij het vuurwapen in beslag genomen 85 stuks kogelpatronen zijn munitie in de zin van artikel 1,
onder 4° gelet op artikel 2, lid 2, categorie III van de Wet wapens en munitie.

De navolgende munitie is geschikt om te worden afgeschoten met het bij de verdachte in beslag
genomen automatisch vuurwapen, te weten

69023 kogelpatronen 7.65mm Pvri Partizan

69024 kogelpatronen 7.65mm Pvri Partizan

69028 kogelpatronen 7.65mm Pvri Partizan.’

27. Uit de aan het hof overgelegde pleitnotities volgt dat de raadsvrouw op de terechtzitting in hoger
beroep van 20 september 2016 het volgende heeft aangevoerd (met weglating van verwijzingen):

‘Cliënt is in eerste aanleg veroordeeld voor het voorhanden hebben van een vuurwapen.

Uit het dossier volgt dat het vuurwapen is aangetroffen tijdens de doorzoeking van de woning aan
het [A-straat 1] in een kamer die niet werd gebruikt. De woning werd op dat moment door cliënt
gehuurd.

Cliënt was echter niet woonachtig op het adres aan het [A-straat 1] , dat blijkt onder andere uit het
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feit dat er bij de doorzoeking geen kleding of andere persoonlijke goederen van cliënt werden
aangetroffen. Voorts heeft cliënt uitgebreid verklaard over waarvoor de woning werd gehuurd tijdens
het verhoor als getuige op 30 maart 2016, welk verhoor in het dossier van cliënt is gevoegd. Uit zijn
verklaring is duidelijk dat ook anderen toegang tot de woning hadden.

Voorts blijkt uit het dossier dat [betrokkene 5] als eigenaar van de woning toegang had. Hij
verklaarde daarover dat hij één keer in de twee/drie weken daar zijn post ophaalde.

Derhalve kan niet zonder meer gesteld worden dat cliënt zich bewust moet zijn geweest van de
aanwezigheid van dit vuurwapen. Op basis van de verklaringen van [verdachte] en [betrokkene 5]
valt immers niet uit te sluiten dat ook anderen dan cliënt toegang tot de plaats van het vuurwapen
hadden.

Ik memoreer in dit verband het u ongetwijfeld bekende arrest Heroïne in de dakgoot, dat ging over het
aantreffen van (het zal u niet verbazen) heroïne in de dakgoot van een woning, waartoe ook anderen
dan de verdachte toegang hadden. De Hoge Raad vernietigde in die zaak het arrest van het Hof, dat
het voorhanden hebben van heroïne bewezen verklaard had.

Een recenter geval is bijvoorbeeld HR 14 juni 2011, NJ 2011/287, waarin het ging over een vuurwapen
dat was aangetroffen in een kast in het bedrijf waar de verdachte werkte. De Hoge Raad oordeelde
ook hier dat niet zonder meer kon worden vastgesteld dat de verdachte zich bewust moest zijn
geweest van de aanwezigheid van het wapen. Overigens is de conclusie van A-G Machielse in deze
zaak lezenswaardig nu daarin (in punt 3.8) een korte bloemlezing van diverse vergelijkbare zaken
wordt gegeven, waaronder LJN BN4133, waarin het ging om een vuurwapen dat in de afzuigkap van
de woning van de verdachte was aangetroffen.

Nu er meerdere personen toegang hadden tot de woning kan van cliënt niet worden verwacht dat hij
aangeeft welke personen - anders dan hijzelf - tot de locatie van het vuurwapen toegang hadden.
Cliënt kan dus enkel ontkennen dat hij wetenschap had van de aanwezigheid van het bewuste
vuurwapen.

Daarom kan niet bewezen geacht worden dat mijn cliënt zich in voldoende mate bewust is geweest
van de aanwezigheid van een vuurwapen om te kunnen komen tot bewezenverklaring van het
voorhanden hebben.

Ik verzoek uw Hof dan ook om mijn cliënt hiervan vrij te spreken.’

28. Het hof heeft in het bestreden arrest naar aanleiding van dit verweer het volgende overwogen:

‘In de woning aan het [A-straat 1] waar op 23 april 2009 tijdens de doorzoeking het voornoemde
geldbedrag is aangetroffen, lag eveneens (in een koffer in de klerenkast in de slaapkamer van het
pand) een automatisch vuurwapen CZ Skorpion en tevens munitie. De verdachte was de huurder van
de woning en had dus de beschikking over die woning. In zijn - ook in zijn eigen dossier gevoegde -
verklaring als getuige van 30 maart 2016 heeft de verdachte verklaard dat hij met de verhuurder had
afgesproken om voor een bepaald bedrag de woning te huren onder de voorwaarde dat hij er dan
alleen gebruik van kon maken, zonder dat er anderen kwamen. Op grond van algemene
ervaringsregels kan worden aangenomen, dat verdachte als huurder van de woning bekend was met
de aanwezigheid van het wapen en de munitie. Het is bovendien niet aannemelijk geworden dat
derden/de verhuurder het wapen en de munitie daar zou hebben neergelegd.

Bij dit oordeel speelt mee dat gelet op de enorme hoeveelheid opgeslagen contant geld in die woning,
waar de verdachte wetenschap van had, er kennelijk vanuit beveiligingsoogpunt voor is gekozen in de
woning ook een vuurwapen voorhanden te hebben.’

29. De steller van het middel klaagt blijkens de toelichting dat het hof van een onjuiste
rechtsopvatting is uitgegaan indien het de enkele aanwezigheid van een vuurwapen en munitie in een
woning op zichzelf al redengevend heeft geacht voor bewezenverklaring van het voorhanden hebben
van een vuurwapen en munitie door de huurder van de woning. Uit de door het hof onder de
bewijsmiddelen opgenomen verklaring van de verdachte blijkt evenwel dat de verdachte met de
verhuurder niet alleen is overeengekomen dat hij het huis zou huren, maar ook dat hij er dan ‘alleen
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gebruik van (wilde) maken, zonder dat er anderen kwamen’. Het hof wijst daar in de
bewijsoverweging ook op, en vermeldt daarin tevens dat ‘niet aannemelijk geworden (is) dat
derden/de verhuurder het wapen en de munitie daar zou hebben neergelegd’. Ten slotte wijst het hof
op ‘de enorme hoeveelheid opgeslagen contant geld in die woning, waar de verdachte wetenschap
van had’. Het stelt in dat licht vast dat er ‘kennelijk vanuit beveiligingsoogpunt voor is gekozen in de
woning ook een vuurwapen voorhanden te hebben’. Uit dit samenstel van overwegingen blijkt
genoegzaam dat het hof er niet van uit is gegaan dat de enkele vaststelling dat het vuurwapen en de
munitie zich bevonden in een door de verdachte gehuurde woning, de bewezenverklaring van het
voorhanden hebben door de verdachte kan dragen.

30. De steller van het middel gaat vervolgens in op de mogelijkheid dat het hof met de
bewijsoverweging tot uitdrukking heeft willen brengen dat het aan verdachte zou zijn ‘om aannemelijk
te maken dat derden/de verhuurder het wapen en de munitie in de woning hebben neergelegd’. Het
hof zou in dat geval hebben miskend dat het aan het openbaar ministerie is om bewijs aan te dragen
van het verwijt dat de verdachte zich in meer of mindere mate bewust was van de aanwezigheid van
het wapen. Uit ‘s hofs bewijsoverweging kan naar het mij voorkomt evenwel niet worden afgeleid dat
het hof op de verdachte de last zou hebben gelegd, aannemelijk te maken dat anderen het wapen en
de munitie in de woning hebben neergelegd. Het hof stelt vast dat op grond van algemene
ervaringsregels ‘kan worden aangenomen, dat verdachte als huurder van de woning bekend was met
de aanwezigheid van het wapen en de munitie’ en dat bovendien ‘niet aannemelijk (is) geworden dat
derden/de verhuurder het wapen en de munitie daar zou(den) hebben neergelegd’. Door te wijzen op
de ‘enorme hoeveelheid opgeslagen contant geld in die woning, waar de verdachte wetenschap van
had’, wijst het hof daarbij een extra omstandigheid aan die ondersteunt dat de verdachte (ook) wist
van het vuurwapen.

31. De steller van het middel voert met betrekking tot ’s hofs bewijsoverweging ook nog aan dat voor
zover het hof daarmee tot uitdrukking heeft willen brengen dat het niet anders kan dan dat de
verdachte zich in meerdere of mindere mate bewust is geweest van de aanwezigheid van het
vuurwapen en de munitie, dit oordeel ontoereikend gemotiveerd is.

32. Voor een veroordeling ter zake van het voorhanden hebben van een wapen in de zin van art. 26
WWM ‘is vereist dat de verdachte zich in meerdere of mindere mate bewust is geweest van de
aanwezigheid van dat wapen’.5 Die meerdere of mindere mate van bewustheid is ook vereist voor een
veroordeling ter zake van het voorhanden hebben van munitie.6 Uit eerdere rechtspraak kunnen
indicaties worden afgeleid van de eisen die aan het bewijs van deze bewustheid worden gesteld.

33. In HR 14 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1194, NJ 2016/286 waren bij een doorzoeking in een woning
pepperspray, honderd patronen en een nepvuurwapen aangetroffen.7 Het nepvuurwapen bevond zich
in een kluis, aanwezig op een slaapkamer op de eerste etage. De munitie bevond zich op een zolder
van de garage. De pepperspray werd in een lade van de keukentafel aangetroffen. De verdachte, die
daar met de medeverdachte woonde, beriep zich op zijn zwijgrecht. In cassatie werd geklaagd over
de bewezenverklaring van het voorhanden hebben van de genoemde wapens en munitie. Uw Raad
overwoog:

‘2.4. Blijkens zijn bewijsvoering heeft het Hof vastgesteld dat:

(i) op 16 februari 2011 een doorzoeking werd verricht in de woning [a-straat 1] te Mariahout;

(ii) bij deze doorzoeking in een kluis in een slaapkamer een nepvuurwapen is aangetroffen;

(iii) bij deze doorzoeking in de lade van de keukentafel een "pepperspray"-wapen is aangetroffen;

(iv) bij deze doorzoeking op een zolder van de garage 100 stuks munitie in een doosje is
aangetroffen;

(v) dat de verdachte en de medeverdachte […] in voornoemde woning zijn aangehouden en aldaar
wonen.

Voorts heeft het Hof geoordeeld dat onder deze omstandigheden van de verdachte een redelijke
verklaring mag worden gevergd voor het aantreffen van de wapens en munitie in zijn woning, en dat
de verdachte geen verklaring heeft gegeven. Gelet op dit een en ander is het oordeel van het Hof dat
de verdachte voornoemde wapens en munitie voorhanden heeft gehad en zich derhalve in meerdere
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4.3.1.

4.3.2.

4.2.

4.4.

4.5.

of mindere mate bewust is geweest van de aanwezigheid van die wapens en munitie in de woning,
niet onbegrijpelijk.’

34. In dit arrest verwijst Uw Raad naar HR 17 november 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD1403, NJ
1999/152. Daarin overwoog Uw Raad:

‘4.1. Het middel behelst de klacht dat het onder 4 bewezenverklaarde voor wat betreft het
bestanddeel ‘voorhanden hebben’ ontoereikend is gemotiveerd gelet op een door en namens de
verdachte ter terechtzitting in hoger beroep dienaangaande gevoerd verweer.

Het middel gaat er terecht van uit dat voor de strafbaarheid van het onder 4 bewezenverklaarde
is vereist dat de verdachte zich in meerdere of mindere mate bewust is geweest van de
aanwezigheid van de stroomstootwapens in zijn woning.

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte aldaar,
voor zover hier van belang, verklaard: ‘Toen ik in voorarrest zat, is in mijn woning
huiszoeking gedaan. Er is toen van alles gevonden, onder meer (...) stroomstootwapens. Die
spullen lagen er niet toen ik op 1 oktober 1995 was weggegaan (...)’.

Blijkens dat proces-verbaal heeft de raadsman ten aanzien van het onder 4
tenlastegelegde feit aangevoerd: ‘Ook geldt dat cliënt betwist dat hij deze wapens
voorhanden heeft gehad. Zijns inziens zal waarschijnlijk Brian deze stroomstoten hebben
achtergelaten: ze lagen er niet toen cliënt de dag voor de huiszoeking zijn woning verliet.
Brian kwam immers wel vaker en de achterdeur was open: een plausibele verklaring voor de
vondst van de wapens die onverenigbaar is met de bewezenverklaring en niet door
(mogelijke) bewijsmiddelen kan worden uitgesloten’.

Het Hof heeft die gestelde toedracht kennelijk hoogst onwaarschijnlijk geacht. Dat oordeel is, nu
het aangevoerde niet meer inhoudt dan de enkele, niet nader gespecificeerde bewering dat de
stroomstootwapens waarschijnlijk door een zekere Brian in de woning van de verdachte zijn
achtergelaten, ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk. Dat brengt mee dat de
bewezenverklaring ook in het licht van hetgeen aldus is aangevoerd toereikend is gemotiveerd en
dat, anders dan het middel betoogt, het Hof dus niet de met de bewezenverklaring onverenigbare
mogelijkheid heeft opengelaten dat de verdachte zich niet in meerdere of mindere mate bewust is
geweest van de aanwezigheid van die stroomstootwapens in diens woning.

Het middel is dus tevergeefs voorgesteld.’

35. Een veroordeling wegens het voorhanden hebben van een vuurwapen en patronen hield
evenwel geen stand in HR 19 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:680, NJ 2016/229. Het vuurwapen was,
voorzien van munitie en doorgeladen, aangetroffen in een dikke opgevouwen jas die achter de
bestuurdersstoel werd gevonden waar de verdachte plaats had genomen. In de auto zat ook een
passagier. De raadsman van de verdachte had in hoger beroep (in lijn met de aldaar door de
verdachte afgelegde verklaring) het verweer gevoerd dat de jas van de passagier was. De
verdachte wist niet dat er een vuurwapen in de auto lag; daarom had hij de politie ook
toestemming gegeven de auto te doorzoeken. Ook had hij toestemming gegeven DNA af te
nemen, zodat vastgesteld kon worden dat hij niet in contact was geweest met het vuurwapen. Uw
Raad oordeelde dat in het licht van hetgeen door en namens de verdachte was aangevoerd, ‘s
hofs oordeel dat de verdachte zich ‘in meerdere of mindere mate bewust is geweest van de
aanwezigheid van het wapen en de munitie, zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet
begrijpelijk’ was.8

36. In HR 14 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ3804, NJ 2011/287 bleef een veroordeling wegens het
voorhanden hebben van een nepwapen in cassatie ook niet in stand. De raadsman had in hoger
beroep het verweer gevoerd dat het wapen was aangetroffen op een plek waartoe diverse
personen toegang hadden (een metalen kast in een kantoorruimte van een rijwielhandel). De
verdachte (de eigenaar van het bedrijf) zou geen belang hebben gehad bij de aanwezigheid van
een dergelijk wapen en er niets van weten. Uw Raad overwoog dat ’s hofs oordeel dat de
verdachte zich in meerdere of mindere mate bewust was geweest van de aanwezigheid van dat
wapen, niet zonder meer begrijpelijk was, ‘in aanmerking genomen hetgeen namens de verdachte
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ter terechtzitting in hoger beroep is aangevoerd met betrekking tot de vindplaats van het wapen
en de vele momenten dat andere personen toegang hadden tot de plek waar het wapen is
aangetroffen.’9

37. Uit de bewijsmiddelen in de onderhavige strafzaak blijkt dat het wapen en de munitie zijn
aangetroffen in een plastic koffertje dat bij een doorzoeking van de woning aan de [A-straat 1] is
gevonden (bewijsmiddel 15). Uit ’s hofs bewijsoverweging volgt dat de koffer met het wapen en
de munitie is gevonden in de klerenkast in de slaapkamer van het pand. De verdachte heeft
verklaard dat hij dat huis van een zekere [betrokkene 5] huurde. Daarin lijkt deze casus op die
van HR 14 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1194. Daarin werden (nep)wapens en munitie aangetroffen
in de woning van de verdachte en de medeverdachte. Ook in HR 17 november 1998,
ECLI:NL:HR:1998:ZD1403 werden stroomstootwapens aangetroffen in de woning van de
verdachte. In beide andere arresten was sprake van een wapen dat zich in een auto (HR 19 april
2016, ECLI:NL:HR:2016:680) respectievelijk een kast in een bedrijfspand (HR 14 juni 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BQ3804) bevond. De vindplaats is in zaken als de onderhavige een eerste factor
die van belang is bij het beoordelen van de toereikendheid van de bewijsconstructie. Het hof wijst
daar ook op, door te overwegen dat ‘(o)p grond van algemene ervaringsregels kan worden
aangenomen, dat verdachte als huurder van de woning bekend was met de aanwezigheid van het
wapen en de munitie’.

38. Uit het verweer wordt voorts niet duidelijk van wie het wapen en de munitie is, als beide niet
aan de verdachte toebehoren. In hoger beroep is gesteld dat ‘meerdere personen toegang
hadden tot de woning’. Dat is door het hof evenwel niet vastgesteld. Uit de bewijsmiddelen blijkt
dat de verdachte aan de verhuurder, [betrokkene 5] , de voorwaarde had gesteld dat hij er ‘dan
alleen gebruik van (wilde) maken, zonder dat er anderen kwamen’.10De raadsman heeft voorts
aangevoerd dat [betrokkene 5] heeft verklaard dat hij ‘één keer in de twee/drie weken daar zijn
post ophaalde’. Maar ook dat is door het hof niet vastgesteld. In twee van de arresten die ik
hiervoor noemde waarin gecasseerd werd, was een ‘alternatieve bezitter’ duidelijker in beeld. In
HR 19 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:680 ging het om de passagier in de auto. De jas achter de
bestuurdersstoel waarin het wapen verstopt was kon ook van de passagier zijn. In HR 14 juni
2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ3804 ging het om een kast in een kantoorruimte van een rijwielhandel.
Ook daar is duidelijker in beeld wie het wapen daadwerkelijk in die kast zouden kunnen
verstoppen en daarom alternatieve bezitters van het wapen zouden kunnen zijn; werknemers van
de rijwielhandel bijvoorbeeld. De mate waarin een alternatieve bezitter van het wapen in beeld is,
is een tweede factor die een rol speelt bij de beoordeling of de bewijsconstructie toereikend is.
Daar heeft het hof ook nog afzonderlijk aandacht aan besteed, door te overwegen dat het ‘niet
aannemelijk (is) geworden dat derden/de verhuurder het wapen en de munitie daar zou hebben
neergelegd’.

39. Een bijzondere omstandigheid die het hof daarbij heeft laten meewegen is ‘de enorme
hoeveelheid contant geld in die woning, waar de verdachte wetenschap van had’. Het hof leidt
daaruit af dat er ‘kennelijk uit beveiligingsoogpunt voor is gekozen in de woning ook een
vuurwapen voorhanden te hebben’. Die gevolgtrekking vindt steun in de aard van het wapen (een
automatisch vuurwapen) en de aangetroffen hoeveelheid munitie.

40. Mij komt het geenszins onbegrijpelijk voor dat het hof uit de vastgestelde feiten en
omstandigheden heeft afgeleid dat de verdachte zich in meerdere of mindere mate bewust is
geweest van de aanwezigheid van het wapen en de munitie. Dat oordeel is ook toereikend
gemotiveerd.

41. De steller van het middel klaagt voorts dat de verklaring van de verdachte die het hof als
bewijsmiddel in de aanvulling heeft opgenomen is gedenatureerd. De verklaring die de verdachte
tegenover de raadsheer-commissaris heeft afgelegd behelst veel meer dan de passage die als
bewijsmiddel is gebruikt. Uit die verklaring zou volgen dat er tijdens het verhoor een misverstand
is geweest over de als bewijsmiddel gebruikte passage. De verdachte zou tijdens het verhoor in
een toelichting hebben aangegeven dat ook diverse andere personen buiten hem om toegang
hadden tot het appartement.

42. De betreffende passage maakt onderdeel uit van de op 30 maart 2016 te Suriname door de
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verdachte ten overstaan van de raadsheer-commissaris afgelegde verklaring. Dit zich tussen de
aan de Hoge Raad toegezonden stukken bevindende proces-verbaal houdt onder meer het
volgende in:

‘Op vragen van de raadsheer-commissaris antwoord ik als volgt:

(…)

5.

(…)

Dat huis, we hadden allemaal een relatie, en we kwamen daar soms samen of alleen als we een
vriendinnetje hadden. Er werd dus niet echt gewoond maar we kwamen er samen met vrienden
en vriendinnen. Ik was niet op zoek naar een huis. [betrokkene 5] heeft buiten [betrokkene 22]
om, hij was een goede vriend van hem, mij gevraagd om geld aan hem te lenen. Ik sprak met hem
af dat (BFK: ik} zijn huis kon huren en een bijdrage kon doen. Ik bood hem 500 tot 600 euro per
maand aan, maar ik wilde er dan alleen gebruik van maken, zonder dat er anderen kwamen. Het
was ongeveer 3 of 4 maanden en daarvan heb ik hem twee of drie keer contant geld gegeven,
mijn bijdrage. Eerst wilden we het met z’n drieën doen, maar [betrokkene 22] wist er niets vanaf
en het ging niet door. De huur was rond de 500-600 euro. Toen hij vroeg om geld te lenen deed ik
dit aanbod. (…) Mijn bijdrage was dat hij mij geld vroeg en ik bood hem een bijdrage aan. Ik heb
hem ongeveer 3 keer een bedrag van 500 tot 600 euro betaald, contant. Ik had geen contract of
zo. U zegt mij dat [betrokkene 5] over een huur van 1400 euro heeft verklaard. Nee, dat is teveel
geld voor mij.

(…)

7.

U vraagt mij of ik er met meerdere of andere mensen kwam in de periode dat het geld werd
aangetroffen, rond 23 april 2009. In de periode dat ik omging met [betrokkene 22] en [betrokkene
5] was een lange periode, toen waren we vaker daar. U vraagt mij over het appartement van de
heer [betrokkene 5] en u vraagt of ik het gebruikte samen met anderen. Nee, ik leg het uit. De
heer [betrokkene 5] was erbij toen ik met [betrokkene 22] omging. [betrokkene 5] had een
tweede huis gekocht en hij wilde het andere huis verkopen, maar dat lukte niet. Andere mensen,
[betrokkene 22] en ik en een andere voetballer, maakten er gebruik van. Ik herinner mij de naam
van die voetballer niet meer. [betrokkene 5] vroeg of ik hem geld kon lenen. Toen zei ik dat ik geld
kon bieden omdat ik toch gebruik maakte van het huis en wij betaalden er nooit iets voor. Hij
betaalde alles en wij maakten er gebruik van dus ik vond het logisch dat hij mij dat vroeg. Wij
maakten al ver voordat de lening ter sprake kwam gebruik van de woning. Ik kan het schatten.
Langer dan een jaar. Voordat de politie er het geld aantrof maakten er meer mensen gebruik van
het appartement. (…)

Op vragen van mr. Van den Berg antwoord ik als volgt:

(…)

28. U vraagt mij of er met de mensen die in de woning waren werd gecommuniceerd over wie er
wanneer gebruik van maakte, tussen januari 2008 tot en met april 2009. Ik maakte gebruik van
anderen van de woning. Bedoelt u [betrokkene 22] , [betrokkene 5] en mij? Er was er nog 1 die af
en toe uit Engeland kwam. (…) U vraagt of ik dus nooit een sleutel aan [betrokkene 3] heb
gegeven. Dat klopt. Ik heb hem ook nooit binnen gelaten. Ik heb ook niet van de anderen gehoord
dat zij de sleutel aan hem hebben gegeven of binnen hebben gelaten. (…)

Op vragen van de advocaat-generaal antwoord ik als volgt:

(…)

39. U vraagt van wie ik wist wie de sleutel van de genoemde woning hadden. (…) Ik had een
sleutel. De heer [betrokkene 5] had een sleutel, dat weet ik zeker omdat hij eigenaar was. Ik
weet dat anderen binnen kwamen. [betrokkene 22] kon ook een sleutel vragen of zo. Ik weet van
mezelf en anderen dat zij de sleutel hadden: [betrokkene 5] , [betrokkene 22] , ik en die andere
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voetballer waarvan ik de naam mij niet meer herinner op dit moment. Zijn naam is [betrokkene 23]
. (…)

40. U zegt mij dat ik verklaarde dat ik geld ging geven aan [betrokkene 5] voor de woning en u
zegt mij dat ik verklaarde dat ik wilde dat de woning vanaf toen alleen voor mij bestemd was en u
vraagt of dat juist is. [betrokkene 5] vroeg mij geld te lenen aan hem. Ik wilde wel huren omdat
wij al gebruik maakten van de woning. Ik bood hem toen 500-600 euro. Ik heb nooit het gevoel
gehad van: hier zit ik, niemand kan bij mij binnen lopen. Er was ook geen contract.

(…)

Het verhoor wordt voor circa 1 uur geschorst voor het opmaken van het proces-verbaal.

43. Bij het doornemen van het dictaat merk ik op dat onder punt 5 staat vermeld ”Zonder dat er
anderen kwamen.” Ik heb dat later in het verhoor nog toegelicht.”

43. Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld ‘dat het is voorbehouden aan
de rechter die over de feiten oordeelt om, binnen de door de wet getrokken grenzen, van het
beschikbare materiaal datgene tot het bewijs te bezigen wat deze uit een oogpunt van
betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt’.11 De vrijheid van de feitenrechter vindt haar grens
daar waar het voor het bewijs gebezigde gedeelte door de uitsplitsing een andere betekenis krijgt
dan het in het verband van de gehele verklaring had.12

44. Het hof bezigde in verband met feit 2 tot het bewijs onder meer het gedeelte van verdachtes
verklaring voor zover inhoudende dat de verdachte met de eigenaar (hierna: [betrokkene 5] ) van
het pand aan het [A-straat 1] te Rotterdam overeenkwam die woning te huren onder de
voorwaarde dat de verdachte er dan alleen gebruik van wilde maken. Deze tot het bewijs
gebezigde passage is overgenomen uit verdachtes verklaring, de laatste beide zinnen letterlijk.
Dat is al een belangrijke aanwijzing dat het hof aan dit onderdeel van de verklaring van de
verdachte geen andere inhoud heeft gegeven dan deze in het geheel van de verklaring had.13

45. Van belang lijkt mij voorts dat uit de verklaring van de verdachte niet (duidelijk) volgt dat hij de
woning met anderen zou hebben gehuurd. Weliswaar beschrijft de verdachte dat zij het ‘met z’n
drieën’ zouden doen, maar hij geeft meteen aan dat het met ‘ [betrokkene 22] ’ niet door ging. De
verdachte noemt in het deel van zijn verklaring waar de voor het bewijs gebezigde passage aan is
ontleend ook niet een andere medehuurder. In het vervolg van zijn verklaring geeft hij wel aan dat
er door anderen gebruik is gemaakt van de woning, maar niet dat iemand anders ook huur zou
hebben betaald. In zoverre uit het voor het bewijs gebezigde deel van de verklaring van de
verdachte kan worden opgemaakt dat de verdachte de enige huurder was van de woning, staat
dit derhalve niet op gespannen voet met de rest van zijn verklaring. Waarbij nog kan worden
opgemerkt dat de enkele omstandigheid dat wel een dergelijke spanning bestaat nog niet
meebrengt dat van het denatureren van een verklaring sprake is. De verdachte kan een
aanvankelijke bekentenis bijvoorbeeld intrekken.

46. Dat de verdachte verderop in het betreffende verhoor onder meer heeft verklaard ‘dat diverse
andere personen buiten hem om toegang tot het appartement hadden’, brengt naar het mij
voorkomt ook niet mee dat het voor het bewijs gebezigde deel van de verklaring van de verdachte
is gedenatureerd. De verdachte ontkent niet, dat hij tegenover [betrokkene 5] heeft verklaard
zoals in het voor het bewijs gebruikte deel van zijn verklaring staat. Hij stelt alleen dat het (in de
periode waarin hij de woning huurde) anders is gegaan: anderen zouden buiten hem om toegang
tot de woning hebben gehad.14 Daar geldt, naar het mij voorkomt, dat de feitenrechter de vrijheid
heeft om wel geloof te hechten aan het ene deel van de afgelegde verklaring, en niet aan andere
delen.

47. Het middel klaagt er ten slotte over dat het hof ‘kennelijk voorbij is gegaan’ aan het
uitdrukkelijk onderbouwde standpunt van de verdachte dat hij niet de enige was die toegang had
tot de woning.

48. De ter terechtzitting overgelegde en in het procesdossier gevoegde pleitnota houdt — kort
gezegd — in dat de omstandigheid dat meerdere personen toegang tot de woning hadden ertoe
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leidt dat niet bewezen kan worden geacht dat de verdachte zich in voldoende mate bewust is
geweest van de aanwezigheid van een vuurwapen en dat deze omstandigheid derhalve tot
vrijspraak zou moeten leiden.

49. Uit de bewijsmiddelen die het hof in de aanvulling op het verkort arrest heeft opgenomen blijkt
dat de verdachte tegen de verhuurder heeft gezegd dat hij zijn huis wilde huren maar dat hij er
dan ‘alleen gebruik van (wilde) maken, zonder dat er anderen kwamen’. Het hof vestigt in de in het
arrest opgenomen bewijsoverweging de aandacht op deze passage. Het hof stelt vervolgens in
zijn nadere bewijsoverweging vast dat op grond van algemene ervaringsregels kan worden
aangenomen dat de verdachte als huurder van de woning bekend was met de aanwezigheid van
het wapen en de munitie. En het hof stelt in de derde plaats vast dat het niet aannemelijk is
geworden dat een derde/de verhuurder het wapen en de munitie daar zou hebben neergelegd.
Uit deze passage volgt naar het mij voorkomt dat het hof niet ‘voorbij is gegaan’ aan het
standpunt van de verdachte.

50. Aan de steller van het middel kan worden toegegeven dat het hof niet expliciet heeft
aangegeven of het al dan niet aannemelijk acht dat anderen dan de verdachte toegang hadden
tot de woning. Naar het mij voorkomt behoefde het hof evenwel ook niet expliciet aan te geven of
het aannemelijk achtte dat anderen dan de verdachte toegang hadden tot de woning. Waar het
om gaat is of voldoende is uitgesloten dat de verdachte het wapen en de munitie die in het door
hem gehuurde huis zijn aangetroffen daar niet voorhanden had.15 Naar het mij voorkomt volgt uit
’s hofs overwegingen dat dit in toereikende mate is uitgesloten. Daarbij kan ook ’s hofs
vaststelling inzake de enorme hoeveelheid opgeslagen contant geld in die woning, waar de
verdachte wetenschap van had, worden betrokken. Die vaststelling wijst niet in de richting van
een woning waar verschillende mensen een sleutel van hadden en buiten de verdachte om naar
believen gebruik van konden maken.

51. Ik begrijp het hof aldus dat het uit de tot het bewijs gebezigde passage van de verklaring van
de verdachte heeft afgeleid dat deze, na het afsluiten van de huurovereenkomst, besliste wie er in
de woning kwam. Het was na het sluiten van de huurovereenkomst geen huis waar iedereen naar
believen naar binnen kon lopen zonder dat de verdachte daar van af wist. Het hof heeft voorts
vastgesteld dat op grond van algemene ervaringsregels kan worden aangenomen dat de
verdachte als huurder van de woning bekend was met de aanwezigheid van het wapen en de
munitie. Daarmee zegt het hof niet dat het ondenkbaar is dat één of meer anderen, te denken valt
aan één of meer van de medeverdachten die van de aanwezigheid van het geldbedrag op de
hoogte waren, eveneens van het wapen en de munitie afwist(en). Dat een derde daar (buiten de
verdachte om) een wapen voorhanden zou hebben waarvan de verdachte niet wist en waar de
verdachte niet de voor voorhanden hebben vereiste macht over heeft, acht het hof, zo begrijp ik,
tegen deze achtergrond evenwel in toereikende mate uitgesloten. Dat een derde het wapen en
de munitie daar zou hebben neergelegd is, zo stelt het hof in aanvulling op het voorgaande nog
vast, ook niet aannemelijk geworden. Naar het mij voorkomt heeft het hof daarmee toereikend
beargumenteerd waarom hetgeen de raadsman naar voren heeft gebracht niet tot vrijspraak
heeft geleid.

52. Het tweede middel faalt.

53. Het derde middel klaagt over de bewezenverklaring van feit 1. Het hof zou ten onrechte
althans ontoereikend gemotiveerd bewezen hebben verklaard dat de verdachte van enig
geldbedrag heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) was/waren.

54. Het hof heeft onder 1 ten laste van de verdachte bewezen verklaard dat:

‘hij op tijdstippen in de periode van 14 februari 2009 tot en met 23 april 2009 in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander van het plegen van witwassen een gewoonte heeft
gemaakt, immers hebben verdachte en zijn mededader toen en daar (telkens) meermalen (van)
enige geldbedragen verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) was/waren van
bovengenoemd(e) geldbedragen terwijl hij, verdachte en zijn mededader wisten dat de
bovengenoemde geldbedragen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren van enig misdrijf,

en
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verworven en voorhanden gehad terwijl hij, verdachte en zijn mededader ten tijde van het
verwerven en het voorhanden krijgen van bovengenoemde geldbedragen wisten dat
bovengenoemde geldbedragen – onmiddellijk of middellijk- afkomstig waren van enig misdrijf,

immers hebben verdachte en zijn mededader daarvan een gewoonte gemaakt door toen en daar
(telkens) geldbedragen te ontvangen (van [betrokkene 1] en/of [betrokkene 2] en/of [betrokkene
3] ) en te vervoeren (naar een woning gelegen aan het [A-straat 1] te Rotterdam) en voornoemde
geldbedragen (in voornoemde woning) te bewaren;’

55. Het hof heeft in de aan de bewezenverklaring van feit 1 gewijde bewijsoverwegingen onder
meer overwogen:

‘6.1.2 Vaststaande feiten en omstandigheden

Het hof leidt uit de beschikbare bewijsmiddelen de volgende feiten en omstandigheden af.

Op 23 april 2009 is bij de doorzoeking van de woning aan het [A-straat 1] in Rotterdam een
contant geldbedrag aangetroffen en inbeslaggenomen van € 4.578.360,-. Het geld bevond zich in
één van de twee manshoge kluizen in een afgesloten kamer in de woning. De kluis is met geweld
geopend. Het geld - in verschillende coupures - was verpakt in zeven oranje tassen en in een
grijze papieren tas in deze afgesloten kluis. Er zaten 4241 briefjes van € 500,- bij het aangetroffen
geld, een type biIjet dat veelal in het criminele circuit wordt gebruikt. In de woning werden ook
twee geldtelmachines aangetroffen.

Deze woning werd gehuurd door de verdachte [verdachte] , maar volgens het GBA stonden er
anderen ingeschreven op dat adres.

Na de inbeslagname heeft niemand zich als rechthebbende op dat geld gemeld bij de justitiële
autoriteiten.

Op basis van telefoontaps, observaties en voorwerpen aangetroffen bij de verschillende
doorzoekingen is naar voren gekomen dat in de ten laste gelegde periode door de
medeverdachten [betrokkene 3] en [betrokkene 2] op verschillende data grote contante
geldbedragen op verschillende locaties in Amsterdam Zuid-Oost zijn opgehaald en vervolgens naar
Rotterdam zijn gebracht.

Uit getapte gesprekken vlak voorafgaand aan de ten laste gelegde periode tussen met name
[betrokkene 3] en [betrokkene 9] komt naar voren dat er kennelijk ‘papieren’ (het hof begrijpt:
geld) van [betrokkene 10] in Afrika via [betrokkene 3] naar [betrokkene 15] (het hof begrijpt: de
medeverdachte [betrokkene 15] ) in Nederland moeten komen zodat er dan door [betrokkene 15]
iets aan [betrokkene 10] kan worden gegeven.

Ook is vast komen te staan dat de contante geldbedragen vrijwel steeds werden gebracht naar
het adres [B-straat 1] te Rotterdam. Dit appartement (dat gehuurd werd door verdachte
[betrokkene 3] ) was de vaste verblijfplaats van verdachte [betrokkene 1] . Ook bij de
doorzoeking in dat pand is een geldtelmachine aangetroffen.

Voorts is gebleken dat [betrokkene 1] het geld daar op verschillende momenten al dan niet samen
met [betrokkene 2] heeft geteld, het geld bewaarde in de woning aan het [B-straat 1] , en ook
een rol had bij het overdragen van contante bedragen aan de verdachte [verdachte] en/of
[betrokkene 15] ( [betrokkene 15] ). Ook noteerde zij de in- en uitgaande bedragen op
notitieblaadjes en onderhield zij daarover telefonisch contact met [betrokkene 3] en Wright.

In dat appartement zijn een aantal van deze notitieblaadjes - gestoken in het boek 'Menselijke
anatomie voor kunstenaars' - aangetroffen met daarop verschillende berekeningen, telkens
beginnend met een vermenigvuldiging (p x q) met een totaalbedrag waarvan vervolgens
daaronder bedragen worden afgetrokken. Daarbij wordt in bijna alle gevallen een datum vermeld.

Dat de vermelde bedragen met 1000 vermenigvuldigd moeten worden, blijkt bij vergelijking van
deze notitieblaadjes met andere op het [B-straat 1] aangetroffen notitieblaadjes (waar voor een
deel dezelfde data staan vermeld maar waar de bedragen wel voluit zijn geschreven) in
combinatie met informatie uit telefoontaps.

De afgetrokken bedragen op de notities komen overeen met bedragen genoemd in de getapte
telefoongesprekken over de hoogte van de in Amsterdam opgehaalde bedragen (beslagcode
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[WI028.F.3.1.014], dit betreft de zogenaamde 'balans van [betrokkene 10] ') en die over de
bedragen die zijn doorbetaald (al dan niet via [verdachte] ) aan [betrokkene 15] / [betrokkene 15]
(beslagcode [WI028.F.3.1.012], in eerder genoemd gesprek wordt gesproken over 'wat ik
[betrokkene 15] heb gegeven'). Ook is er een e-mail d.d. 4 mei 2009 die blijkens de getapte
gesprekken door [betrokkene 1] in de mailbox van [e-mailadres 2] is gezet en waar de
opgehaalde bedragen ook op staan vermeld.

De combinatie van informatie uit telefoontaps, genoemde notities en emailbericht kunnen naar het
oordeel van het hof als volgt schematisch worden vertaald:

Datum Genoteerde opgehaalde
geldbedragen in Amsterdam
[WI028.F.3.1.014]

Door wie Genoteerde
datum

Genoteerde geldbedragen
overgedragen in
Rotterdam
[WI028.F.3.1.012]

Aan
wie

14/2/09€ 350.000 M 15/2/09 € 300.000 Z

17/2/09€ 300.000 M 17/2/09 € 280.000 P+Z

19/2/09€ 200.000 M 19/2/09 € 140.000 P+Z

24/2/09€ 400.000 M 24/2/09 € 380.000

24/2/09€ 85.000 Aan M
overhandigd in
Rotterdam door
NN

€ 85.000 Z+?

27/2/09€ 345.000 M € 340.000 Z

03/3/09€ 653.000 M 03/3/09 € 627.000 Z+P
?

07/3/09€ 609.000 C 07/3/09 € 580.000 Z

17/3/09€ 496.000 M 17/3/09 € 475.000 Z

20/3/09€ 432.570 C 20/3/09 € 386.500 Z

31/3/09€ 342.430 C 31/3/09 € 330.000 Z

02/4/09€ 232.000 C 02/4/09 € 210.000 Z

06/4/09€ 198.000 C 06/4/09 € 150.000 Z

15/4/09€ 225.800 C € 200.000 Z

20/4/09€ 139.000 C 21/4/09 € 85.000 ?

22/4/09€ 334.980 C 22/4/09 € 305.000 Z+P

M= [betrokkene 3] , C- [betrokkene 2] , Z= [verdachte] , P= [betrokkene 15]

Het hof gaat er van uit dat enerzijds is witgewassen door het trio [betrokkene 3] , [betrokkene 2]
en [betrokkene 1] en anderzijds door het duo [betrokkene 15] en verdachte [verdachte] , zodat er
binnen het geschetste feitencomplex sprake is van twee groepen medeplegers.

Naar het oordeel van het hof zijn de volgende typologieën van witwassen op de onderhavige zaak
van toepassing op basis waarvan een vermoeden van witwassen jegens de verdachte en zijn
medeverdachte is gerechtvaardigd:

• het fysiek vervoeren (en het in huis bewaren) van grote bedragen in contanten brengt een
aanzienlijk veiligheidsrisico met zich;

• het voorhanden hebben van grote hoeveelheden contant geld zonder noodzaak daartoe op
grond van bedrijf of beroep;

• de geldbedragen van zeer grote omvang, in contante coupures, die niet terug zijn te vinden in
(officiële) boeken van en evenmin kunnen worden verantwoord met stukken van reguliere
handelsactiviteiten;

• er is geen of slechts summiere administratie waarin namen ontbreken;

Dit vermoeden van witwassen wordt versterkt door de telefoongesprekken met de verdachte als
deelnemer waarbij versluierd taalgebruik wordt gehanteerd. De inhoud van een aantal voor het
bewijs gebezigde telefoontaps gaat blijkens de context kennelijk over geld en de hoogte van de
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6.1.3

6.1.4

6.1.5

geldbedragen. Er wordt dan in termen gesproken als 'papieren', 'dingen oppakken, hier opgooien',
'dat: ding te hebben' en 'documenten voorschieten'.

Wetenschap ten aanzien van de criminele herkomst

Het hof is van oordeel dat, gelet op dit vermoeden van witwassen en de daarbij in
aanmerking genomen feiten en omstandigheden, van de verdachte mag worden verlangd
dat hij/zij een verklaring geeft voor de herkomst van het geld die concreet, min of meer
verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk is.

Verdachte [betrokkene 15] heeft op 27 juli 2016 verklaard geen wetenschap te hebben
gehad omtrent de aanwezigheid van het aangetroffen geldbedrag op het [A-straat 1] .

Het hof acht deze verklaring, gezien de bewijsmiddelen, echter ongeloofwaardig. Verdachte
[verdachte] zelf heeft zich hieromtrent in zijn meest recente verklaring - die als getuige op 30
maart 2016 beroepen op zijn verschoningsrecht. De raadsvrouw van de verdachte heeft
betoogd dat de verdachte is afgegaan op de verklaringen van [betrokkene 3] over de legale
herkomst van het geld. Wat daar verder ook van zij, daarmee is nog niets gezegd over de
legaliteit van de titel op grond waarvan het geld vervolgens door of namens [betrokkene 3]
aan de verdachte werd overgedragen.

Aldus is door [verdachte] en [betrokkene 15] geen enkele - laat staan een aannemelijke -
verklaring gegeven voor de (legale) herkomst van de gelden die werden bewaard in de kluis
op het [A-straat 1] .

Het hof is daarom van oordeel dat er redelijkerwijze geen andere conclusie mogelijk is dan
dat de ten laste gelegde geldbedragen onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig
zijn en dat de verdachte daarvan op de hoogte was.

Medeplegen

Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van nauwe en bewuste
samenwerking. Die kwalificatie is slechts gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde -
intellectuele en/of materiële - bijdrage aan het delict van de verdachte van voldoende
gewicht is.

Naar het oordeel van het hof waren [verdachte] en [betrokkene 15] telkens als medeplegers
betrokken bij het gewoontewitwassen in de tenlastegelegde periode van geldbedragen die
van enig misdrijf afkomstig waren met een totaalbedrag van ruim 4,5 miljoen euro. Zoals
hierboven omschreven had ieder van hen een eigen specifieke rol en werd nauw en bewust
met elkaar samengewerkt teneinde de bedragen te verwerven, voorhanden te hebben en te
verhullen wie de rechthebbende was van genoemd geldbedrag door telkens contante
geldbedragen te ontvangen van de groep [betrokkene 3] / [betrokkene 2] / [betrokkene 1]
en deze bedragen vervolgens te vervoeren en te bewaren in de kluis in de woning aan het
[A-straat 1] . Zulks terwijl deze door [verdachte] onderhands gehuurde woning - waar in de
gemeentelijke administratie een ander gezin op stond ingeschreven - door derden niet direct
in verband kon worden gebracht met [betrokkene 15] .

Gewoontewitwassen

De bewezenverklaarde gedragingen moeten niet ieder voor zich worden bezien, maar
worden beschouwd in hun onderlinge verband en samenhang. De duur van de periode
waarin deze gedragingen gepleegd zijn, alsmede de stelselmatigheid waarmee deze
witwasfeiten gepleegd zijn, brengt mee dat sprake is geweest van een gewoonte.’

56. Het middel klaagt blijkens de toelichting in het bijzonder over het onderdeel van de
bewijsmotivering dat onder het kopje ‘6.1.4. Medeplegen’ is opgenomen. Voor zover het hof
zou hebben geoordeeld dat de verdachte door het van misdrijf afkomstige geld van
[betrokkene 15] enkel in een door hem gehuurde woning te bewaren, heeft verborgen en/of
verhuld dat [betrokkene 15] de rechthebbende was van dat geld, zou dit oordeel op een
onjuiste rechtsopvatting berusten en/of ontoereikend gemotiveerd zijn. Het enkele bewaren
van geld voor een derde op een plaats die niet direct aan die derde kan worden gelinkt zou
bezwaarlijk kunnen worden uitgelegd als een handeling waardoor wordt verborgen of
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verhuld wie de rechthebbende op dat geld is. In zaken waar de bewezenverklaring het
verbergen en verhullen van de rechthebbende van een voorwerp betreft, zou het doorgaans
gaan om het verrichten van handelingen die misleidend van aard zijn. De steller noemt ‘het
op naam nemen van een auto terwijl een ander de feitelijke eigenaar is of het op de eigen
rekening ontvangen van gelden die eigenlijk van een ander zijn’. Het enkele bewaren van
goederen voor een ander op een niet openbare locatie, zonder daaraan ruchtbaarheid te
geven, zou bezwaarlijk gezien kunnen worden als bedoeld om een vertekend beeld te geven
van wie de rechthebbende is.

57. Voor zover het middel ervan uitgaat dat het hof in het enkel bewaren van het geld voor
een ander op een niet openbare locatie, zonder daaraan ruchtbaarheid te geven, het
verbergen en/of verhullen van de rechthebbende op dat geld zou hebben gezien, gaat het
uit van een verkeerde lezing van ’s hofs overwegingen. Uit ’s hofs overwegingen komt naar
voren dat het hof belang heeft gehecht aan de omstandigheid dat de door de verdachte
‘onderhands gehuurde woning – waar in de gemeentelijke basisadministratie een ander
gezin stond ingeschreven – door derden niet direct in verband kon worden gebracht met
[betrokkene 15] ’. Waar het om gaat is of de verdachte en zijn mededader ( [betrokkene 15]
) door geldbedragen te ontvangen van [betrokkene 1] , [betrokkene 2] en [betrokkene 3] ,
deze te vervoeren naar bedoelde woning en deze bedragen daar te bewaren de
rechthebbende van deze geldbedragen hebben verborgen en/of verhuld.

58. Voor de interpretatie van de bewezenverklaarde delictsgedragingen is de memorie van
toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Wet van 6 december 2001 tot
wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de
strafbaarstelling van het witwassen van opbrengsten van misdrijven, Stb. 2001, 606 van
belang. Deze houdt inzake het verbergen of verhullen van de werkelijke aard, de herkomst,
de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing van een voorwerp (art. 420bis, eerste lid,
onderdeel a, Sr) het volgende in:

‘Bij de in het eerste lid, onderdeel a, strafbaar gestelde gedraging gaat het om al die
handelingen die tot doel hebben èn geschikt zijn om de werkelijke aard, herkomst,
vindplaats enzovoort van een voorwerp te verbergen of verhullen. De strafbaarstelling geeft
niet nader aan om welke handelingen het allemaal kan gaan; bepalend voor de
strafbaarheid is het effect van het handelen. De termen ‘verbergen’ en ‘verhullen’ impliceren
dus een zekere doelgerichtheid: het handelen is erop gericht het zicht op de aard, herkomst,
vindplaats enz. van voorwerpen te bemoeilijken en is ook geschikt om dat doel te bereiken.
Veelal zal bij een enkele handeling ten aanzien van een voorwerp nog niet van een dergelijk
doelgerichtheid kunnen worden gesproken. Vaak zal het gaan om een reeks van
handelingen, die tezamen een geval van witwassen opleveren. Dit betekent dat voor het
bewijs van het verbergen of verhullen vaak naar meer handelingen (transacties) in het
witwastraject zal moeten worden gekeken. Uit alle stappen tezamen moet duidelijk worden
dat er (zonder redelijke economische grond) met geld is geschoven op een manier die
geschikt is het spoor aan de waarneming te onttrekken. Juist die ondoorzichtigheid van de
opeenvolgende transacties brengt mee dat werkelijke aard, herkomst, vindplaats, rechten
enzovoort buiten beeld blijven. Het voorgaande sluit niet uit dat onder omstandigheden ook
een enkele handeling verbergen of verhullen zou kunnen opleveren, hoewel in zo'n geval
waarschijnlijk eerder gesproken kan worden van een van de gedragingen genoemd in het
eerste lid, onderdeel b, van de artikelen 420bis en 420quater (zie hierna).

Over de termen ‘verbergen of verhullen’ kan nog het volgende worden opgemerkt. In plaats
van de in richtlijn 91/308/EEG voorkomende, wat verouderde term ‘verhelen’ is de term
‘verbergen’ gekozen. ‘Verbergen’ en ‘verhullen’ zullen elkaar grotendeels overlappen. Van
een volstrekt onzichtbaar maken van de werkelijke aard, herkomst, vindplaats enzovoort
behoeft geen sprake te zijn. Als dat zo zou zijn, zou het zelden tot een strafvervolging
kunnen komen. Van ‘verhullen’ - volgens Van Dale synoniem voor ‘versluieren’ - zal al sprake
kunnen zijn als door bepaalde constructies een mistgordijn wordt opgeworpen dat
weliswaar enig zicht op het voorwerp en de daarbij betrokken personen toelaat, maar het
niet mogelijk maakt om met enige zekerheid de (legale) herkomst en de rechthebbende vast
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te stellen. De trits feiten die volgens de richtlijn verhuld kunnen worden (werkelijke aard,
oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of eigendom van
voorwerpen), is in zijn geheel in artikel 420bis, eerste lid, onder a, overgenomen. Veelal
zullen feiten samenvallen, dat wil zeggen tezamen door een en dezelfde witwashandeling
worden verhuld. Zo zal het verbergen of verhullen van de vervreemding of de verplaatsing
vaak neerkomen op het verbergen van de vindplaats of de rechthebbende. Met het
verbergen of verhullen van de ‘werkelijke aard’ van het voorwerp wordt bedoeld het
voorwenden van een andere aard dan de werkelijke (bijvoorbeeld gelden worden
gepresenteerd als de winst uit een legaal bedrijf, terwijl ze in werkelijkheid uit drugshandel
afkomstig zijn). Toegevoegd is het verbergen of verhullen van degene die het voorwerp
voorhanden heeft. Hierbij gaat het om degene die het voorwerp feitelijk tot zijn beschikking
heeft. Vaak laten witwasconstructies er namelijk geen twijfel over bestaan wie in juridische
zin rechthebbende op het voorwerp is, maar zijn ze er juist op gericht te verhullen wie
feitelijk de beschikkingsmacht over het voorwerp heeft.’16

59. De Nota naar aanleiding van het verslag houdt inzake het ‘verbergen of verhullen’ het
volgende in:

‘De doelgerichtheid waarvan in de memorie van toelichting sprake is, slaat niet op de
subjectieve gesteldheid of bedoeling van de verdachte maar op de objectieve strekking van het
handelen. Het gaat erom of de handeling(en) - gelet op de aard daarvan en op de
omstandigheden van het geval - erop gericht is/zijn om het zicht op de aard, herkomst,
vindplaats enz. van voorwerpen te bemoeilijken en of zij ook geschikt is/zijn om dat doel te
bereiken.’17

60. Ook in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, geschreven naar aanleiding van
de plenaire behandeling, gaat de Minister nog in op de interpretatie van deze
delictsgedragingen:

‘Onderscheid moet worden gemaakt tussen de handelingen omschreven in onderdeel a van
het eerste lid van de artikelen 420bis en 420quater Sr en de handelingen omschreven in
onderdeel b. Laatstbedoelde handelingen (‘verwerven, voorhanden hebben, overdragen,
omzetten of gebruik maken’) veronderstellen inderdaad feitelijke zeggenschap ten aanzien
van het voorwerp, al is niet vereist dat het voorwerp zich in de fysieke nabijheid van de
verdachte bevindt (zie ook de memorie van toelichting, Kamerstukken II 1999/2000, 27 159,
nr. 3, p. 14/15).

Dit is anders bij het ‘verbergen of verhullen’ als bedoeld in onderdeel a. Dit blijkt reeds
hieruit dat hieronder ook valt degene die verbergt of verhult ‘wie de rechthebbende op een
voorwerp is of het voorhanden heeft’. Dan heeft niet de verdachte, maar juist een ander het
voorwerp – in juridische of feitelijke zin – onder zich. Voor de uitleg van de termen
‘verbergen’ en ‘verhullen’ is van belang dat zij een zekere doelgerichtheid impliceren; de
handelingen zijn erop gericht om het zicht op de aard, herkomst enz. van voorwerpen te
bemoeilijken en zijn ook geschikt om dat doel te bereiken.’18

61. Aandacht verdient daarbij dat het hier niet gaat om puur nationale begrippen. Art. 1 van
richtlijn 91/308/EEG, die door de genoemde wet geïmplementeerd werd19, noemde als één
van de (te verbieden) vormen van ‘witwassen van geld’: ‘het verhelen of verhullen van de
werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of de
eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit
deelneming aan een dergelijke activiteit’. Het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de
sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, Wenen, 20 december 1988, Trb.
1989, nr. 97, verplicht in art. 3, eerste lid, onder b, tot strafbaarstelling van ‘het verhelen of
verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten
op of de eigendom van voorwerpen, wetende dat deze voorwerpen zijn verworven uit één of
meer van de in overeenstemming met letter (a) van dit lid strafbaar gestelde feiten, of uit
deelneming aan één of meer van deze strafbare feiten’.20 In de latere richtlijn (EU) 2015/849
komt een vergelijkbare formulering voor. Artikel 1, derde lid, bepaalt dat voor de toepassing
van deze richtlijn ‘de hierna genoemde handelingen, indien opzettelijk begaan, als
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witwassen (worden) beschouwd: (…) b) het verhelen of verhullen van de werkelijke aard,
oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van
voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming
aan een dergelijke activiteit’.21

62. Uw Raad heeft zich bij mijn weten nog niet expliciet uitgelaten over de interpretatie van
de witwasvariant ‘verbergen of verhullen wie de rechthebbende op een voorwerp is’. Een
element uit de wetsgeschiedenis dat bij de interpretatie van nut kan zijn, is een zinsnede uit
de voornoemde brief van de minister (onder 60) die specifiek ziet op het verbergen of
verhullen wie de rechthebbende op een voorwerp is. Een belangrijke aanwijzing dat van
deze gedraging sprake is, ligt volgens de Minister kennelijk daarin dat niet de verdachte,
maar een ander het voorwerp – in juridische of feitelijke zin – onder zich heeft. Daarnaast
kan een aanwijzing bij de interpretatie naar het mij voorkomt worden ontleend aan de
memorie van toelichting, waar deze stelt dat witwashandelingen veelal zullen samenvallen.
Het verbergen of verhullen van de vervreemding of de verplaatsing zou dikwijls neerkomen
op het verbergen van de vindplaats of de rechthebbende. Tegen deze achtergrond kan de
rechtspraak inzake het verbergen of verhullen van de vindplaats of verplaatsing van een
voorwerp wellicht aanknopingspunten bieden bij de interpretatie van het verbergen of
verhullen wie de rechthebbende op een voorwerp is.

63. In HR 22 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:956, NJ 2014/304 m.nt. Keijzer was bewezen
verklaard dat de verdachte ‘van voorwerpen, te weten mobiele telefoons (merk: Apple) de
herkomst en de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, terwijl zij wist dat dat voorwerp
– onmiddellijk of middellijk – afkomstig was uit enig misdrijf’. Bij een doorzoeking van een
inbeslaggenomen voertuig waren zeven (gestolen) mobiele telefoons aangetroffen, onder
meer in kleding die in tassen in de auto zat. Geklaagd werd dat het hof het
bewezenverklaarde ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd had gekwalificeerd als
witwassen. Aan het middel lag, in de bewoordingen van Uw Raad, ‘de opvatting ten
grondslag dat de recente rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking tot de nadere
motiveringseisen van het oordeel dat sprake is van witwassen in het geval dat de verdachte
een uit enig door hemzelf begaan misdrijf afkomstig voorwerp heeft verworven of
voorhanden heeft gehad, ook betrekking heeft op het bewezenverklaarde verbergen of
verhullen als bedoeld in art. 420bis, eerste lid onder a, Sr’. Die opvatting is volgens Uw Raad
onjuist.22

64. In HR 3 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:214 was bewezen verklaard dat de verdachte
‘van voorwerpen, te weten motoren, de vindplaats heeft verhuld, terwijl hij wist, althans
redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat die voorwerpen – middellijk of onmiddellijk – uit
misdrijf afkomstig waren’. Uw Raad leidde uit de bewijsvoering af dat het hof had vastgesteld
‘dat twee aan de verdachte toebehorende motorfietsen zijn aangetroffen in de afgesloten
en vanaf de openbare weg niet zichtbare tuin van [getuige]. In aanmerking genomen dat het
Hof voorts heeft vastgesteld dat de motorfietsen niet met legale inkomsten zijn gefinancierd
en dat [getuige] niet wist door wie die motorfietsen in de tuin zijn geplaatst, is het oordeel
van het Hof dat de vindplaats van de motorfietsen aldus door de verdachte is verhuld, niet
onbegrijpelijk’.

65. Uit rechtspraak inzake het verbergen of verhullen van de herkomst van een voorwerp
volgt dat Uw Raad de vaststelling van gedragingen die op het verbergen van een voorwerp
neerkomen in die context veelal niet toereikend acht voor een bewezenverklaring. In HR 11
oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2293, NJ 2017/30 m.nt. Reijntjes was ten laste van de
verdachte bewezen verklaard dat hij van bankbiljetten de herkomst had verhuld terwijl hij
wist dat die voorwerpen afkomstig waren uit enig misdrijf. Uw Raad was van oordeel dat uit
de door het hof vastgestelde omstandigheid ‘dat de verdachte biljetten van 500 euro heeft
omgewisseld in kleinere coupures, die waren weggestopt in een tas onder een autostoel en
in de broekzak van de verdachte’ niet zonder meer kon worden afgeleid dat sprake was van
gedragingen die gericht waren op het ‘verhullen’ van de ‘herkomst’ van die geldbedragen.

66. Een vergelijkbare benadering kan worden afgeleid uit rechtspraak die gewezen is in het
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kader van de zogenaamde kwalificatie-uitsluitingsgrond. Het verwerven of voorhanden
hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit eigen misdrijf, kan ingevolge deze
rechtspraak niet zonder meer als witwassen worden gekwalificeerd. Uit de motivering van de
uitspraak moet kunnen worden afgeleid dat de gedragingen van de verdachte ook
(kennelijk) gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele
herkomst van het voorwerp.23 In tal van zaken is duidelijk gemaakt dat het enkel verstoppen
van een voorwerp niet als het verhullen van de criminele herkomst kan worden
aangemerkt.24

67. In het licht van de eerder weergegeven wetsgeschiedenis (bezien tegen de achtergrond
van de internationale verplichtingen tot strafbaarstelling van witwassen) alsmede de
rechtspraak van Uw Raad, ligt het in de rede dat van het verhullen of verbergen van de
rechthebbende op een voorwerp eerst sprake is als een gedraging erop gericht is die
rechthebbende aan het zicht te onttrekken en daar ook geschikt toe is. Met de steller van
het middel kan worden aangenomen dat het op naam van een ander stellen van een auto
als een dergelijke gedraging kan worden gezien. En dat daarvan ook sprake kan zijn als geld
wordt gestort op een bankrekening, terwijl een ander dan de rekeninghouder daar feitelijk
over kan beschikken.25 Maar anders dan de steller van het middel meen ik dat ook de feiten
en omstandigheden die het hof in de onderhavige strafzaak heeft vastgesteld, voldoende
grond vormen voor het oordeel dat de verdachte tezamen en in vereniging met een ander
heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) waren van de gevonden
geldbedragen. Door de geldbedragen vanuit Amsterdam naar Rotterdam te vervoeren, als
een volgende schakel in de witwasketen na [betrokkene 3] , [betrokkene 2] en [betrokkene
1] , en in het bijzonder door deze vervolgens onder te brengen in een onderhands gehuurde
woning waar in de gemeentelijke administratie een ander stond ingeschreven, is een
‘mistgordijn’ opgeworpen, een ‘vertekend beeld’ gecreëerd dat het zicht op de
rechthebbende heeft verhuld.

68. De steller van het middel ziet dat anders. Het hof zou ontoereikend hebben gemotiveerd
hoe het gegeven dat op het woonadres andere personen dan de verdachte stonden
ingeschreven (het gezin [betrokkene 5] ) ‘kan bijdragen aan de bewezenverklaarde
opzettelijke handelingen verbergen en/of verhullen’. Ter onderbouwing wordt gesteld dat het
hof niet heeft overwogen of vastgesteld dat de verdachte enige invloed heeft gehad op het
feit dat het gezin [betrokkene 5] op dat adres ingeschreven stond of dat hij daar woonde en
daar dus zelf ingeschreven had moeten staan.

69. In zoverre het middel ervan uitgaat dat het hof het op het adres ingeschreven staan van
het gezin [betrokkene 5] ziet als iets wat de verdachte heeft bewerkstelligd, gaat het uit van
een verkeerde lezing van de betreffende overweging. Het hof heeft vastgesteld dat het geld
in een kluis in die woning bewaard is, terwijl op het adres van die woning een ander gezin
ingeschreven stond. Die omstandigheid bracht mee, zo begrijp ik het hof, dat de woning
lastiger in verband was te brengen met (verdachte en) medeverdachte [betrokkene 15] . Zo
gelezen is deze overweging geenszins onbegrijpelijk. En deze uitleg ligt zozeer voor de hand
dat de betreffende zinsnede geen nadere uitleg behoefde.

70. De steller klaagt ten slotte dat het hof niet heeft overwogen of vastgesteld dat de
verdachte wist dat het gezin [betrokkene 5] op het genoemde adres stond ingeschreven.
Voor zover het hof de inschrijving van het gezin [betrokkene 5] ziet als onderdeel van het
verbergen of verhullen van de rechthebbende van het geld zou het oordeel van het hof
zonder nadere motivering dan ook niet begrijpelijk zijn.

71. In het voorgaande heb ik toegelicht hoe ‘s hofs overweging in het geheel van de
bewijsconstructie dient te worden begrepen. Daarin ligt besloten dat en waarom het hof niet
behoefde vast te stellen dat de verdachte wist dat het gezin [betrokkene 5] op het
genoemde adres ingeschreven stond om dat gegeven mee te laten wegen in de
bewijsconstructie. Uit ’s hofs – door het middel niet bestreden – vaststelling dat de
verdachte de woning onderhands had gehuurd vloeit voort dat de verdachte daar niet
ingeschreven stond. En dat is – zoals aangegeven – het element waar het hof in de laatste
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zin, ter verdere versterking van de bewijsconstructie, de aandacht op vestigt.

72. Ten overvloede wijs ik erop dat ook in het geval Uw Raad anders dan ik van oordeel zou
zijn dat de bewezenverklaring van feit 1 voor zover zij betrekking heeft op het verbergen of
verhullen van de rechthebbende op de gevonden geldbedragen niet toereikend met redenen
omkleed zou zijn, het middel niet tot cassatie behoeft te leiden. Het hof heeft ook andere
witwasgedragingen met betrekking tot dezelfde geldbedragen bewezen verklaard: het
verwerven en voorhanden hebben. Uit de bewijsvoering volgt dat de geldbedragen niet van
eigen misdrijf afkomstig zijn.26 Tegen deze onderdelen van de bewezenverklaring richt het
middel zich niet. Uit de strafmotivering blijkt voorts dat het hof aan de bewezenverklaring
van het verbergen of verhullen van de rechthebbende op de geldbedragen geen bijzonder
gewicht in strafverhogende zin heeft toegekend.27 Al met al meen ik dat niet kan worden
gezegd dat in het geval het verbergen en verhullen van de rechthebbende(n) uit de
bewezenverklaring zou wegvallen, aard en ernst van het bewezenverklaarde in zijn geheel
beschouwd wordt aangetast. Tegen die achtergrond ontbreekt een in cassatie te
respecteren belang bij deze klacht.28

73. Het derde middel faalt in al zijn onderdelen.

74. In ieder geval de eerste beide middelen kunnen worden afgedaan met de aan art. 81,
eerste lid, RO ontleende motivering.

75. Ambtshalve stel ik vast dat namens de verdachte op 18 oktober 2016 beroep in cassatie
is ingesteld en dat Uw Raad uitspraak zal doen nadat meer dan twee jaren zijn verstreken
nadat het beroep is ingesteld. Daarmee is gegeven dat het vereiste van berechting binnen
een redelijke termijn is geschonden.29 De overschrijding van de redelijke termijn dient te
leiden tot een verlaging van de opgelegde gevangenisstraf.30

76. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak wat betreft de duur
van de opgelegde gevangenisstraf, tot vermindering daarvan naar de gebruikelijke maatstaf
en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Het betrof de leiders van de verschillende onderzoeken: [betrokkene 17] , teamleider in het
onderzoek Atilax, [betrokkene 18] , teamleider in het onderzoek Kompera, [betrokkene 19] ,
teamleider in het onderzoek Puck/Scorpius alsmede [betrokkene 20] , werkzaam bij het KLPD en
[betrokkene 21] , werkzaam bij de nationale recherche.

Het betrof de medeverdachten [betrokkene 3] , [betrokkene 24] , [betrokkene 2] , [betrokkene 9] ,
[betrokkene 15] en [betrokkene 1] .

HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, NJ 2014/441 m.nt. Borgers, rov. 2.76; HR 24 november 2015,
ECLI:NL:HR:2015:3355, rov. 2.5; HR 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1219, NJ 2017/441 m.nt. Kooijmans,
rov. 3.8.2.; HR 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:72, rov. 2.5.2.

Het middel beargumenteert ook niet dat dit anders zou zijn. De toelichting noemt wel vragen die de
verdediging na cassatie zou willen stellen, en die meebrengen dat de verdachte belang bij
(behandeling in) cassatie heeft. Bij het beoordelen van de juistheid van ’s hofs oordeel doet het daar
gestelde evenwel niet ter zake.

HR 26 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1169, NJ 1999/537 m.nt. Schalken; rov. 4.4; HR 2 februari
2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6138, NJ 2010/86, rov. 2.3; HR 11 september 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BX4507, rov. 3.4.; HR 14 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1194, NJ 2016/286, rov. 2.3;
HR 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3192, rov. 2.4.1.
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HR 14 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1194, NJ 2016/286, rov. 2.3.

Zie HR 14 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1193 voor de zaak tegen de medeverdachte.

Ook in HR 26 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1169, NJ 1999/537 m.nt. Schalken en in HR 11
september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX4507 was een alternatieve bezitter van het wapen (in beide
gevallen de zoon van de verdachte) duidelijk in beeld.

In dezelfde lijn ligt HR 7 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN2370, NJ 2010/682. Bij een
doorzoeking van een opslagbox werden een riotgun en munitie aangetroffen. De verdachte verklaarde
ter terechtzitting in hoger beroep dat andere mensen ook toegang hadden tot de box. Het hof was
van oordeel dat dit er niet aan afdeed dat de verdachte het wapen en de munitie voorhanden had.
Volgens Uw Raad was ’s hofs oordeel dat de verdachte het wapen en de munitie voorhanden had ‘in
het licht van de niet door de bewijsmiddelen weersproken verklaring van de verdachte dat ook
anderen dan hijzelf de sleutel hadden van de opslagbox waar het vuurwapen en de munitie zijn
aangetroffen, niet zonder meer begrijpelijk’. Mogelijk kan ook HR 25 september 2007,
ECLI:NL:HR:2007:BA7694 in dit perspectief worden geplaatst. Het pistool is aangetroffen in een
huurauto die door de verdachte werd gebruikt maar door zijn vriendin was gehuurd. De ingangsdatum
van de huur blijkt bovendien niet uit de bewijsmiddelen. In HR 25 januari 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BN4133 ging het om een pistool dat in de afzuigkap was aangetroffen van een huis
waarin de verdachte (blijkens de conclusie van A-G Machielse, onder 11.5) samen met zijn vriendin
verbleef.

Een dergelijke verklaring ontbrak in HR 7 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN2370, NJ 2010/682.

HR 22 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU1993, NJ 2006/219 m.nt. Schalken, rov. 3.8; zie eerder
HR 4 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:ZD1727, NJ 2000/225, rov. 3.5 en HR 23 oktober 1990,
ECLI:NL:HR:1990:AD1264, NJ 1991/328, rov. 5.3.

B.F. Keulen en G. Knigge, Strafprocesrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 493. Vgl. HR 26 maart
2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5377, rov. 3.3, HR 16 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AY9172, NJ 2007/71,
rov. 4.2. Zie ook G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T.
Kooijmans, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 806-807: denaturering van een mededeling van de
verdachte ‘doet zich voor als de rechter daaraan in weerwil van de bedoeling van de verdachte, een
geheel andere betekenis geeft’. Vgl. ook HR 20 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2143, met conclusie
A-G Hofstee onder 17 (art. 81 RO); HR 11 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2280, met conclusie A-G
Bleichrodt onder 11 (art. 81 RO).

Dat was wel het geval in HR 3 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX7487, NJ 2006/550, rov. 5.5,
waarin de verklaring van betrokkene, voor zover luidende ‘Het laatste transport, eind mei 1998, is niet
doorgegaan’, door het hof werd weergegeven met de woorden ‘Het laatste transport vond eind mei
1998 plaats’. Daarmee werd naar het oordeel van Uw Raad een andere feitelijke inhoud gegeven aan
de verklaring van de betrokkene. En van denaturering was ook sprake in HR 7 juli 2009,
ECLI:NL:HR:2009:BI3938, waarin het hof een herkenning met betrekking tot politiefoto
PL139905021377 ook van toepassing verklaarde op de getoonde politiefoto PL139905021371 terwijl
uit het onderliggende proces-verbaal van bevindingen volgde dat de aangever bij het tonen van de
laatste foto als volgt had verklaard: “Deze man herken ik niet. Ik kan mij hem niet herinneren.”

De steller van het middel haalt in dit kader in het bijzonder aan hetgeen de verdachte onder 39 en
40 in zijn bij de raadsheer-commissaris afgelegde verklaring van 30 maart 2016 heeft verklaard.

Vgl. HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393 m.nt. Buruma, rov. 3.8.2.

Kamerstukken II 1999/2000, 27 159, nr. 3, p. 14 en 15.

Kamerstukken II 2000/01, 27 159, nr. 5, p. 17.

Kamerstukken II 2000/01, 27 159, nr. 7, p. 1.

Kamerstukken II 1999/2000, 27 159, nr. 3, p. 3-4.

Zie voor de Nederlandse vertaling Trb. 1990, 94. Ook dit verdrag is bij de vormgeving van de
strafbaarstellingen betrokken (Kamerstukken II 1999/2000, 27 159, nr. 3, p. 1). En dat geldt ook voor
het Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van
opbrengsten van misdrijven, Straatsburg, 8 november 1990, Trb. 1990, 172, waarvan artikel 6 in de
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Engelse tekst spreekt over ‘the concealment or disguise of the true nature, source, location,
disposition, movement, rights with respect to, or ownership of, property, knowing that such property is
proceeds’.

Voluit: Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of
terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en
de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn
2006/70/EG van de Commissie.

In dezelfde zin HR 13 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3043, NJ 2016/80 m.nt. Keulen.

Zie onder meer HR 7 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2913, NJ 2014/500 m.nt. Keijzer, rov. 2.3 en
2.4; HR 27 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3169, NJ 2016/83 m.nt. Keulen, rov. 4.4; HR 26 september
2017, ECLI:NL:HR:2017:2499, rov. 3.3; HR 11 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:644, NJ 2017/277 m.nt.
Kooijmans, rov. 2.3.2 en HR 11 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:652, NJ 2017/278 m.nt. Kooijmans, rov.
2.3.2.

Vgl. HR 5 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:553, NJ 2016/385 m.nt. Keulen, rov. 2.3, en de in die noot
onder 3 vermelde rechtspraak.

Vgl. HR 5 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:838 en de bijbehorende conclusie van A-G Hofstee onder 43
(81 RO).

Het ging om geldbedragen die, zo stelt het gerechtshof vast, werden ontvangen van de groep
[betrokkene 3] / [betrokkene 2] / [betrokkene 1] ; het hof gaat ervan uit dat door die groep ook werd
witgewassen.

Het hof vermeldt in de omschrijving van het bewezenverklaarde in de strafmotivering wel dat de
geldbedragen contant in een kluis in de door de verdachte onderhands gehuurde woning werden
bewaard; nergens blijkt uit dat het de verdachte dit aspect in het bijzonder aanrekent. Daarbij had dit
aspect ook bij de strafbepaling ter zake van het voorhanden hebben kunnen worden betrokken.

Vgl. HR 7 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2913, NJ 2014/500 m.nt. Keijzer, rov. 2.5.4. Bij de
kwalificatie heeft het hof aan de bewezenverklaring van deze witwasgedragingen kennelijk geen
zelfstandige betekenis toegekend (vgl. HR 13 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3043, NJ 2016/80 m.nt.
Keulen, rov. 4.3; HR 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1069, rov. 2.3) Zie voor toepassingen van een
‘belangredenering’ in vergelijkbare situaties HR 5 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:822 alsook
ECLI:NL:HR:2018:838 en de bijbehorende conclusies van A-G Hofstee onder respectievelijk 19 en
onder 43; beide middelen werden verworpen met de aan art. 81 RO ontleende formulering.

Zie HR 3 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7309, NJ 2000/721 m.nt. De Hullu, alsmede HR 14 juni
2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ 2008/358 m.nt. Mevis.

Blijkens een op de aanbiedingsbrief van de processtukken geplaatst stempel zijn de stukken van
het geding eerst op 24 oktober 2017 ter griffie van de Hoge Raad ontvangen. Dat brengt mee dat de
inzendtermijn van acht maanden, in geval van een niet preventief gehechte verdachte, met ruim vier
maanden is overschreden. De vertraging is derhalve niet enkel bij de afhandeling van het
cassatieberoep opgetreden.
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Zaaknummer 17/03557
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In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2017:5470, Bekrachtiging/bevestiging 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Oplichting door zich voor te doen als gediplomeerd arts, diagnose borstkanker te
stellen en tegen betaling van € 60.000,- behandeling in China aan te raden, art.
326.1 Sr. 1. Heeft verdachte slachtoffer bewogen tot afgifte geldbedrag of is zij te
goedgelovig geweest? 2. Bijzondere voorwaarde dat verdachte zich onthoudt van
verrichten of doen van handelingen op gebied van individuele gezondheidzorg te
ruim?

Ad 1. HR herhaalt overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:2892 t.a.v. ratio achter
strafbaarstelling van oplichting en gevallen waarin slachtoffer door oplichtingsmiddel
dat door verdachte is gebezigd, is bewogen tot in art. 326.1 Sr bedoelde
handeling. Hof heeft vastgesteld dat verdachte praktijk hield in “Medisch Center B”
en daarbij steeds een witte doktersjas droeg. Hij wekte - tijdens de in totaal 34
bezoeken die A aan praktijk bracht - bij A steeds de indruk dat hij een ervaren arts
was. Na 'Magnetische Resonantie Analyse' en echo's deelde hij A mee dat analyse
uitwees dat zij een knobbeltje in haar borst had, dat vrijwel zeker kwaadaardig
was. In verband met dat knobbeltje adviseerde verdachte A operatie in China te
ondergaan, waarop hij visum en vliegtickets regelde. Kosten voor deze operatie in
China bedroegen volgens verdachte € 60.000,-, welk bedrag A aan verdachte
heeft betaald. Anders dan door verdachte was voorgespiegeld bleek na terugkeer
uit China dat bij A geen 'kankerwerende apparaatjes of matjes' in de borsten
waren geplaatst. ‘s Hofs o.m. op deze vaststellingen gebaseerde oordeel dat zich
hier niet een geval voordoet waarin slachtoffer in gedragingen van verdachte
besloten liggende onjuiste voorstelling van zaken had moeten doorzien, geeft niet
blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Dat wordt niet
anders door omstandigheid dat A, nadat verdachte een 'vrijwel zeker kwaadaardig'
knobbeltje in haar borst had geconstateerd, deelnam aan bevolkingsonderzoek
naar borstkanker waarbij niets werd gevonden, mede in aanmerking genomen dat
verdachte bij A op verschillende manieren vertrouwen heeft gewekt dat hij over
medische kennis beschikte, alsmede dat hij voorafgaand aan bevolkingsonderzoek
aan A heeft medegedeeld 'dat ze met de inferieure apparatuur in Nederland de
door hem geconstateerde knobbel niet zouden zien'. ‘s Hofs oordeel dat verdachte
door bewezenverklaarde oplichtingsmiddelen A heeft 'bewogen' tot afgifte van
geldbedrag, geeft ook overigens niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk.

ECLI:NL:HR:2019:652

831



2.2.1.

2.1.

Ad 2. Mede gelet op bewezenverklaarde feiten en in art. 1 Wet BIG gegeven
definitie van handelingen op het gebied van individuele gezondheidzorg, heeft Hof
met deze voorwaarde kennelijk beoogd te voorkomen dat verdachte zich opnieuw
bezighoudt met verrichtingen - onderzoeken en geven van raad daaronder
begrepen - die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en ertoe strekken
diens gezondheid te bevorderen of te bewaken. Dat verdachte aldus ook wordt
beperkt in handelingen die slechts zijn eigen gezondheid en niet die van andere
persoon betreffen, blijkt niet uit formulering van voorwaarde.

Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2019/1007 
NJ 2019/194 
RvdW 2019/573 
NBSTRAF 2019/158 

Uitspraak

23 april 2019

nr. S 17/03557

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, van 30 juni 2017, nummer 21/003768-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedag] 1962.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft G. Spong, advocaat te Amsterdam, bij
schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan
deel uit.

De Advocaat-Generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het middel komt op tegen de motivering van de bewezenverklaring van de onder 4
tenlastegelegde oplichting, in het bijzonder tegen het oordeel van het Hof dat [slachtoffer 1] door
de gedragingen van de verdachte is bewogen tot de afgifte van een geldbedrag. Het betoogt
mede naar aanleiding van wat in hoger beroep door de verdediging is aangevoerd dat [slachtoffer
1] te goedgelovig is geweest en dat "dwaasheid niet wordt beschermd" door art. 326 Sr.

Ten laste van de verdachte is onder meer bewezenverklaard dat:

"4:

hij in de periode van 16 oktober 2013 tot en met 27 januari 2014 in Nederland, met het

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het tweede middel
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2.2.2.

2.2.3.

oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse
hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel
van verdichtsels, [slachtoffer 1] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (60.000
euro), hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk
en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- zich ten opzichte van die [slachtoffer 1] voorgedaan als ware hij een (Nederlandse) arts
(met de titel MD) en

- gebruik gemaakt van een op de titel arts betrekking hebbende onderscheidingsteken, te
weten de esculaap en een bedrijf en/of praktijk heeft gevoerd onder de naam [A] en gebruik
gemaakt van een zogenaamde witte doktersjas en

- (terwijl verdachte daartoe niet bevoegd was) bij die [slachtoffer 1] een of meer
handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg verricht, waaronder
voorbehouden handelingen (in de zin van artikel 36 Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg) en bij die [slachtoffer 1] er op aangedrongen en/of bewogen om te
stoppen met (het gebruik van) (reguliere) geneesmiddelen die door haar (huis)arts waren
voorgeschreven (in verband met een verhoogde bloeddruk), althans het gebruik van
(reguliere) geneesmiddelen ontraden en die [slachtoffer 1] geadviseerd om gebruik te maken
van een door hem, verdachte, voorgeschreven, althans ter hand gestelde
(genees)middel(en) en

- bij die [slachtoffer 1] de diagnose borstkanker gesteld en aan die [slachtoffer 1]
medegedeeld dat zij (vrijwel zeker) een kwaadaardige knobbel en/of (snelgroeiende) tumor
in de borst heeft en

- aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat op een eventueel (in Nederland) te vervaardigen
mammografie niets te zien zou zijn en (die [slachtoffer 1] overtuigd dat) de techniek in China
(op het gebied van behandeling van borstkanker) veel verder en/of geavanceerder zou zijn
(dan in Nederland) en

- aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat zij voor een door hem, verdachte,
gediagnostiseerde en/of geconstateerde borstkanker en/of kwaadaardige knobbel en/of
(snelgroeiende) tumor, een operatie in China moest ondergaan, dan wel dat deze operatie
geïndiceerd was, terwijl verdachte wist dat die [slachtoffer 1] in werkelijkheid een andere
operatie zou ondergaan en

- aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat in China (in haar borsten) matjes of apparaten
geplaatst zouden worden om borstkanker te genezen, althans een verdere uitzaaiing van
borstkanker te voorkomen,

waardoor die [slachtoffer 1] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgifte."

Deze bewezenverklaring steunt op de bewijsmiddelen die in de conclusie van de Advocaat-
Generaal onder 19 zijn weergegeven.

Het Hof heeft ten aanzien van deze bewezenverklaring voorts het volgende overwogen:

"Overweging met betrekking tot het bewijs

Het hof is van oordeel dat de door verdachte gevoerde verweren strekkende tot vrijspraak
van het tenlastegelegde worden weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen (...). Het hof
heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die
bewijsmiddelen - waaronder de verklaringen van de getuigen [slachtoffer 1] en [slachtoffer
2] - te twijfelen. In het bijzonder overweegt het hof het volgende.

(...)

[slachtoffer 1] is op 16 oktober 2013 voor het eerst naar verdachte gegaan. Verdachte hield
praktijk in het " [A] ". Hij droeg een witte doktersjas. Hierdoor had [slachtoffer 1] de indruk
dat ze bij een artsenpraktijk binnen was. Verdachte kwam vertrouwenwekkend op
[slachtoffer 1] over en hij wekte bij haar de indruk dat hij een ervaren arts was. In het [A]
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2.4.1.

2.4.2.

2.3.

heeft verdachte een - wat hij noemt - Magnetische Resonantie Analyse en echo's bij
[slachtoffer 1] uitgevoerd. De analyse wees uit dat [slachtoffer 1] een knobbeltje in haar
borst had, dat vrijwel zeker kwaadaardig was. Dit kon volgens verdachte alleen worden
waargenomen als je daarvoor gestudeerd had. Toen [slachtoffer 1] verdachte vertelde dat
ze een oproep voor een mammografie had ontvangen en vroeg of ze daar nog wel naar toe
moest gaan, verzekerde verdachte haar dat ze met de inferieure apparatuur in Nederland de
door hem geconstateerde knobbel niet zouden zien. In China zou men daarentegen de
nieuwste apparatuur hebben. In verband met het knobbeltje in haar borst adviseerde
verdachte haar een operatie in China te ondergaan. Verdachte regelde daarop een visum en
vliegtickets. Op 2 januari 2014 is [slachtoffer 1] met onder anderen verdachte naar China
gereisd. Op de dag dat ze in het [B] in [B] arriveerden, vertelde verdachte haar dat ze de
volgende dag als eerste geholpen zou worden, omdat ze volgens hem een snelgroeiende
tumor in haar borst had. Tijdens de operatie zouden kankerwerende apparaatjes of matjes
in de borsten van [slachtoffer 1] worden geplaatst. In deze matjes zou een chemokuur voor
vijf jaar zitten.

De verdediging heeft betoogd dat verdachte van dit feit moet worden vrijgesproken omdat
'dwaasheid niet wordt beschermd'. De verdediging heeft ter onderbouwing van dit verweer -
kort gezegd - aangevoerd dat [slachtoffer 1] te goedgelovig is geweest en onvoldoende
voorzorgsmaatregelen heeft genomen.

Het hof is van oordeel dat het in de hierboven omschreven context niet zo vreemd is dat
[slachtoffer 1] geloofde wat verdachte haar vertelde. Daarbij wordt in overweging genomen
dat verdachte een in beginsel dodelijke ziekte bij haar had "gediagnosticeerd" en zo'n
diagnose mensen van hun stuk brengt. Veel mensen, niet alleen [slachtoffer 1] , grijpen
iedere hun geboden mogelijkheid aan om van een dergelijke ziekte te worden genezen of
om verergering van een dergelijke ziekte te (doen) voorkomen. Van de door de verdediging
bedoelde "dwaasheid" is geen sprake. Het hof verwerpt dit verweer."

De tenlastelegging onder 4 is toegesneden op art. 326, eerste lid, Sr. Daarom moet de in de
tenlastelegging voorkomende uitdrukking 'bewegen tot' geacht worden aldaar te zijn gebezigd in
dezelfde betekenis als daaraan toekomt in die bepaling.

Art. 326, eerste lid, Sr luidt:

"Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door
het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige
kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte
van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van
gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt,
als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of
geldboete van de vijfde categorie."

Bij de strafbaarstelling van oplichting gaat het om gevallen waarin de verdachte bij een
ander door een specifieke, voldoende ernstige vorm van bedrieglijk handelen een onjuiste
voorstelling van zaken in het leven wil roepen teneinde daarvan misbruik te kunnen maken.
Dit brengt mee dat aldus niet slechts het vertrouwen wordt beschermd van die ander tegen
vermogensnadeel dat hij lijdt, maar ook meer algemeen het vertrouwen dat het publiek ten
behoeve van het maatschappelijk en economisch verkeer tot op zekere hoogte mag stellen
in de oprechtheid waarmee anderen aan dit verkeer deelnemen.

Voor oplichting is blijkens art. 326, eerste lid, Sr vereist dat iemand door een
oplichtingsmiddel wordt 'bewogen' tot de in die bepaling bedoelde handelingen. Van het in
het bestanddeel 'beweegt' tot uitdrukking gebrachte causaal verband is sprake als
voldoende aannemelijk is dat het slachtoffer mede onder invloed van de door het
desbetreffende oplichtingsmiddel in het leven geroepen onjuiste voorstelling van zaken is
overgegaan tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter
beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van
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2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

een inschuld als bedoeld in art. 326, eerste lid, Sr.

Het antwoord op de vraag of in een concreet geval het slachtoffer door een oplichtingsmiddel
dat door de verdachte is gebezigd, is bewogen tot de in art. 326, eerste lid, Sr bedoelde
handeling, is in sterke mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In meer
algemene zin kunnen tot die omstandigheden behoren enerzijds de mate waarin de in het
algemeen in het maatschappelijk verkeer vereiste omzichtigheid het beoogde slachtoffer
aanleiding had moeten geven die onjuiste voorstelling van zaken te onderkennen of zich
daardoor niet te laten bedriegen, en anderzijds de persoonlijkheid van het slachtoffer,
waarbij onder meer de leeftijd en de verstandelijke vermogens van het slachtoffer een rol
kunnen spelen. Oplichting in de zin van art. 326, eerste lid, Sr is echter niet aan de orde
wanneer het slachtoffer - gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder de eigen
gedragingen en kennis van zaken - de in een bepaalde gedraging van de verdachte besloten
liggende onjuiste voorstelling van zaken had moeten doorzien. (Vgl. HR 20 december 2016,
ECLI:NL:HR:2016:2892.)

Blijkens zijn hiervoor weergegeven bewijsvoering heeft het Hof onder meer vastgesteld dat de
verdachte praktijk hield in het ' [A] ' en daarbij steeds een witte doktersjas droeg. Hij wekte -
tijdens de in totaal 34 bezoeken die [slachtoffer 1] aan de praktijk bracht - bij [slachtoffer 1]
steeds de indruk dat hij een ervaren arts was. Na een 'Magnetische Resonantie Analyse' en echo's
deelde hij [slachtoffer 1] mee dat de analyse uitwees dat zij een knobbeltje in haar borst had dat
vrijwel zeker kwaadaardig was. In verband met dat knobbeltje adviseerde de verdachte
[slachtoffer 1] een operatie in China te ondergaan, waarop hij een visum en vliegtickets regelde.
De kosten voor deze operatie in China bedroegen volgens de verdachte € 60.000,-, welk bedrag
[slachtoffer 1] aan de verdachte heeft betaald. Anders dan door de verdachte was
voorgespiegeld, bleek na terugkeer uit China dat bij [slachtoffer 1] geen 'kankerwerende
apparaatjes of matjes' in de borsten waren geplaatst.

Het onder meer op deze vaststellingen gebaseerde oordeel van het Hof dat zich hier niet een
geval voordoet waarin het slachtoffer, [slachtoffer 1] , de in de gedragingen van de verdachte
besloten liggende onjuiste voorstelling van zaken had moeten doorzien, geeft niet blijk van een
onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Dat wordt niet anders door de in de schriftuur
benadrukte omstandigheid dat [slachtoffer 1] , nadat de verdachte een 'vrijwel zeker
kwaadaardig' knobbeltje in haar borst had geconstateerd, deelnam aan een bevolkingsonderzoek
naar borstkanker waarbij niets werd gevonden. Daarbij neemt de Hoge Raad in aanmerking dat uit
door het Hof vastgestelde omstandigheden blijkt dat de verdachte bij [slachtoffer 1] op
verschillende manieren het vertrouwen heeft gewekt dat hij over medische kennis beschikte,
alsmede dat hij voorafgaand aan het bevolkingsonderzoek aan [slachtoffer 1] heeft medegedeeld
"dat ze met de inferieure apparatuur in Nederland de door hem geconstateerde knobbel niet
zouden zien".

Mede gelet op hetgeen hiervoor onder 2.4.2 is vooropgesteld, geeft het oordeel van het Hof dat
de verdachte door de bewezenverklaarde oplichtingsmiddelen [slachtoffer 1] heeft 'bewogen' tot
de afgifte van een geldbedrag, ook overigens niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat
oordeel is ook niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

Het middel klaagt dat de door het Hof gestelde bijzondere voorwaarde te ruim is.

Het Hof heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaren, waarvan één jaar
voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaren. Het dictum van de bestreden uitspraak luidt, voor
zover voor de beoordeling van het middel van belang, als volgt:

3 Beoordeling van het vierde middel
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3.3.

3.4.

"Stelt als bijzondere voorwaarde dat (...) de verdachte zich onthoudt van het verrichten of het
doen van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidzorg."

Art. 1 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (hierna: Wet BIG) luidt:

"1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder handelingen op het gebied
van de individuele gezondheidszorg naast de in het tweede lid omschreven handelingen verstaan
alle andere verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen -,
rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende diens gezondheid te
bevorderen of te bewaken.

2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder handelingen op het gebied van
de geneeskunst verstaan:

a. alle verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen -, rechtstreeks
betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem
voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan
wel verloskundige bijstand te verlenen;

b. het bij een persoon afnemen van bloed of wegnemen van weefsel voor andere doeleinden dan
die, bedoeld onder a;

c. het wegnemen van weefsel bij een overledene en het verrichten van sectie."

Het Hof heeft als bijzondere voorwaarde gesteld dat de verdachte zich onthoudt van het
verrichten of het doen van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidzorg. Mede
gelet op de door het Hof bewezenverklaarde feiten en de in art. 1 Wet BIG gegeven definitie van
handelingen op het gebied van de individuele gezondheidzorg, heeft het Hof met deze
voorwaarde kennelijk beoogd te voorkomen dat de verdachte zich opnieuw bezighoudt met
verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen - die rechtstreeks
betrekking hebben op een persoon en ertoe strekken diens gezondheid te bevorderen of te
bewaken. Dat de verdachte aldus ook wordt beperkt in handelingen die slechts zijn eigen
gezondheid en niet die van een andere persoon betreffen, blijkt niet uit de formulering van de
voorwaarde. Het middel, dat uitgaat van een andere lezing, faalt.

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.

4 Beoordeling van de overige middelen

5. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V.
van den Brink en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken
ter openbare terechtzitting van 23 april 2019.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG in zaak 'neparts' over (1) verwerping verzoek horen getuigen in
China, (2) oplichting en stelling dat i.c. 'dwaasheid niet wordt beschermd', (3)
witwassen en het (jurisprudentieel) onderscheid tussen lid 1a en lid 1b van art.
420bis Sr en (4) de bij de strafoplegging gestelde bijzondere voorwaarde dat de
verdachte 'zich onthoudt van het verrichten of doen van handelingen op het gebied
van individuele gezondheidszorg'. De AG adviseert de Hoge Raad het
cassatieberoep te verwerpen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 17/03557
Zitting: 12 maart 2019

Mr. E.J. Hofstee
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 30 juni 2017 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Arnhem, wegens 1. “waren verkopen en te koop aanbieden, wetende dat zij voor
het leven of de gezondheid schadelijk zijn en dat schadelijk karakter verzwijgende, meermalen
gepleegd”, 2. “opzettelijk begaan van de overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 40 van
de Geneesmiddelenwet, meermalen gepleegd”, 4. “oplichting”, 5. “medeplegen van valsheid in
geschrift, meermalen gepleegd en valsheid in geschrift”, 6. “mishandeling, meermalen gepleegd”, 7.
“opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod”, 8.
“witwassen” en 9. “overtreding van artikel 96 van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd”, veroordeeld tot een gevangenisstraf
voor de duur van drie jaren, waarvan één jaar voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaren en
met de bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich onthoudt van het verrichten of het doen van
handelingen op het gebied van de individuele gezondheidzorg. Voorts heeft het hof de onttrekking
aan het verkeer bevolen van in beslag genomen voorwerpen.

2.  Namens de verdachte heeft mr. G. Spong, advocaat te Amsterdam, vier middelen van cassatie
voorgesteld.

3. “ “Onder het hoofd “Oplegging van straf en/of maatregel” heeft het hof als volgt uiteengezet
waaraan verdachte zich (volgens het hof) in de periode van januari 2011 tot en met mei 2014 heeft
schuldig gemaakt:

ECLI:NL:PHR:2019:221

Waar het in deze zaak om gaat
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In zijn “Medisch Center” heeft hij de indruk gewekt een gediplomeerd arts te zijn. Dit deed hij onder
andere door het voeren van de bedrijfsnaam ‘Medisch Center’, door de inrichting en aankleding van
het bedrijf, door het dragen van een witte jas en het voeren van de titel ‘MD’. In zijn bedrijf heeft
verdachte meerdere hoeveelheden geneesmiddelen voorhanden gehad, waarvoor in Nederland geen
handelsvergunning gold. Een aantal van deze geneesmiddelen heeft hij vanuit België naar Nederland
ingevoerd en heeft hij aan cliënten verstrekt. Ook heeft hij het afslankmiddel Relacore/Relacoffee,
waarin het verboden middel sibutramine zat, verkocht. Verdachte wist op enig moment dat
sibutramine schadelijk voor de gezondheid is, maar heeft het middel ook toen hij dit wist bewust
verkocht.

Verdachte heeft het hierbij niet gelaten. Hij heeft onderscheidene cliënten van het “Medisch Centrum”
als arts ‘behandeld’. Hij heeft diagnoses gesteld en heeft bij deze cliënten handelingen op het gebied
van de individuele gezondheidszorg verricht. Verdachte is echter geen arts en heeft door zijn
handelwijze willens en wetens de aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van deze
mensen in het leven geroepen. Eén van de cliënten van het “Medisch Center” is door verdachte
opgelicht. Hij heeft bij haar zonder grond en onbevoegd de diagnose borstkanker gesteld en heeft
haar overgehaald om zich daarvoor in China te laten behandelen. De door hem voorgestelde
behandeling diende zij aan hem te betalen en op deze wijze heeft hij haar een groot geldbedrag
afhandig gemaakt. In ieder geval een deel van dit geld is gestort op een Thaise bankrekening,
waartoe verdachte de enige gerechtigde was. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan
valsheid in geschrift.”

4. Het eerste middel heeft betrekking op ’s hofs verwerping van het verzoek van de verdediging tot
het horen van drie getuigen in China inzake feit 4 (oplichting), het tweede middel ziet op de
bewezenverklaring en bewijsvoering van feit 4, het derde middel keert zich tegen de
bewezenverklaring, bewijsvoering en kwalificatie van feit 8 (witwassen) en het vierde middel richt zijn
vizier op de gestelde bijzondere voorwaarde.

5. Het eerste middel klaagt dat het hof het verzoek van de verdachte tot het horen van drie getuigen
in China heeft verworpen op gronden die deze verwerping niet kunnen dragen.

6. De appelschriftuur van de verdediging van 29 juni 2015 houdt, voor zover hier van belang, het
volgende in:

“D. (X) Ik ben voornemens de navolgende getuigen en/of getuige(n)-deskundige ter zitting te doen
horen:

- Prof MD Wang Ming Tang;

- [getuige] ;

- Misses MD Caiping Chen/Director Breast Department

- (optioneel, zal ik mij nog nader over uitlaten) Onderzoeker van SBCS inzake het rapport van 7
juni 2012 welk door Eurocroos is gebruikt bij haar aangifte.

In alle gevallen is sprake van een verdedigingsbelang, nu de rechtbank geen van de inhoudelijke
verweren die (deels) middels verklaringen van bovengenoemde getuigen zijn gehoord zijn besproken
in de overwegingen. In een vroeg stadium zijn verklaringen van behandelaars in China aan het
strafdossier toegevoegd, in het dossier is het medisch dossier (uit China) van [slachtoffer 1]
toegevoegd, de verklaringen en het medisch dossier spreken elkaar niet tegen. Feitelijk heeft de
rechtbank de aangifte – waarvan de rechtbank met de verdediging stelt dat deze niet door

Het eerste middel en de beoordeling ervan
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[slachtoffer 1] is opgemaakt – voor alle ontlastende verklaringen (uit China). Kennelijk is het nodig om
het medisch personeel zelf door een Rechter (dan wel Raadsheercommissaris) te laten horen om als
bewijs meegenomen te mogen worden in het strafdossier. Zodoende is het noodzakelijk dat de
genoemde getuigen zullen worden gehoord en hun verhaal kunnen vertellen aan de
rechter/Raadsheer Commissaris.”

7. De verdediging heeft bij appelschriftuur (in de zin van art. 410, derde lid, Sv) opgave gedaan van
getuigen die de verdediging wil laten oproepen. Voorafgaand aan het onderzoek ter terechtzitting in
hoger beroep is aan dat verzoek geen gevolg gegeven. Ter terechtzitting van 2 maart 2016 heeft de
raadsman van de verdachte het verzoek nader toegelicht, mede aan de hand van pleitaantekeningen.
Bij tussenarrest van het hof van 16 maart 2016 heeft het hof geoordeeld dat het noodzakelijk is dat
eerst de verdachte zal worden gehoord en dat daarna pas op het verzoek tot het horen van de
getuigen zal worden beslist. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting van 20 januari 2017 heeft de
verdediging vooreerst het verzoek gedaan om het verhoor van de verdachte met gesloten deuren dan
wel bij de raadsheer-commissaris te laten plaatsvinden. Het hof heeft dit verzoek afgewezen.
Vervolgens heeft de raadsman het woord overeenkomstig de door hem overgelegde pleitnota gevoerd
en gepersisteerd bij zijn verzoek tot het horen van de drie in de appelmemorie opgegeven getuigen.
Na gehouden beraad deelde de voorzitter als beslissing van het hof over het getuigenverzoek het
volgende mede:

“De verzoeken van de verdediging zien met name op [slachtoffer 1] . Voor de beantwoording van de
vraag of de ten laste gelegde feiten bewezen kunnen worden verklaard, is niet van belang wat er in
China is gebeurd en met de verzochte getuigen is besproken, maar gaat het in het bijzonder om
hetgeen tussen de verdachte [slachtoffer 1] is besproken. De verdachte wordt in redelijkheid niet in
zijn verdediging geschaad als de verzochte getuigen niet worden gehoord.

Het verzoek tot het horen van de getuigen wordt daarom afgewezen.”

8. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 2 juni en 30 juni 2017 vermeldt dat de
raadsvrouw van de verdachte het woord tot verdediging heeft gevoerd overeenkomstig haar
overgelegde (eerste) pleitnota “Verzoek horen getuigen”, welke pleitnota ter zake van het verzoek tot
het horen van de drie (eerder al bij appelschriftuur opgegeven) getuigen het volgende inhoudt:

“Dat verzoek is door uw hof afgewezen op de zitting van 20 januari 2017, omdat voor de
beantwoording van de vraag of de ten laste gelegde feiten bewezen kunnen worden verklaard, niet
van belang is wat er in China is gebeurd en met de verzochte getuigen is besproken, maar in het
bijzonder om hetgeen tussen de verdachte en [slachtoffer 1] is besproken. Uw hof was van oordeel
dat cliënt redelijkerwijs niet in zijn verdediging zou worden geschaad als de verzochte getuigen niet
worden gehoord. Dat oordeel is, gelet op hetgeen aan het verzoek ten grondslag is gelegd,
onbegrijpelijk en de verdediging verzoekt daarom opnieuw en thans op de voet van art. 315 Sv om
het horen van deze drie getuigen.”

9. Ook dit laatste, op art. 315 Sv gegronde, verzoek is door het hof afgewezen:

“Vooropgesteld wordt dat de tenlastegelegde feiten in Nederland zijn gepleegd. In het licht van de
tenlastelegging is het van belang wat (in Nederland) tussen verdachte en [slachtoffer 1] is besproken.
De verdediging heeft aangevoerd dat deze getuigen de lezing van verdachte zouden kunnen
bevestigen. Het hof heeft vragen over het door verdachte geschetste scenario gesteld omdat dit
scenario onduidelijk was. Deze vragen heeft de verdachte niet willen beantwoorden. Daarmee is het
scenario in onvoldoende mate concreet en is daarvoor geen begin van aannemelijkheid. Daarom acht
het hof het niet noodzakelijk dat deze getuigen worden gehoord.”1

10. Volgens de toelichting op het middel is deze beslissing onbegrijpelijk, althans niet zonder meer
begrijpelijk, hetgeen met name geldt voor de link die het hof heeft gelegd tussen het niet willen
antwoorden van de verdachte en het oordeel dat daarmee het alternatief scenario in onvoldoende
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mate concreet is geworden.

11. Het door de verdediging op de terechtzitting in hoger beroep van 2 juni en 30 juni 2017 (opnieuw)
gedane verzoek tot het horen van de drie getuigen is een verzoek als bedoeld in art. 328 en art. 331,
eerste lid, Sv in verbinding met art. 315 j° art. 415 Sv. Zo een verzoek wordt beoordeeld aan de hand
van het noodzakelijkheidscriterium.2 Het hof heeft dan ook de juiste maatstaf gehanteerd. Daarover
wordt (terecht) niet geklaagd.

12. In het overzichtsarrest van 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, NJ 2014/441, m.nt. Borgers heeft
de Hoge Raad belangrijke beschouwingen gewijd aan het oproepen en horen van getuigen ter
terechtzitting, waaronder de navolgende (rov. 2.8 en 2.76). Het noodzakelijkheidscriterium houdt
verband met de taak en de verantwoordelijkheid van de strafrechter voor de volledigheid van het
onderzoek van de zaak. Met het oog daarop is hem de bevoegdheid toegekend om ambtshalve onder
meer de oproeping van getuigen te bevelen voor het geval hem de noodzakelijkheid blijkt van dat
verhoor, ongeacht wat de procespartijen daarvan vinden. Vanuit deze gezichtshoek bezien is bij de
beoordeling van een gemotiveerd, duidelijk en stellig verzoek van de verdediging aan de rechter om
ambtshalve gebruik te maken van zijn bevoegdheid om zelf getuigen op te roepen, slechts van belang
of hij het horen van die getuigen noodzakelijk acht met het oog op de volledigheid van het onderzoek.
Dit betekent dat zo een verzoek kan worden afgewezen op de grond dat de rechter zich door het
verhandelde ter terechtzitting voldoende ingelicht acht en hem dus de noodzakelijkheid van het
gevraagde verhoor niet is gebleken. Bij de beoordeling van de afwijzing van een verzoek tot het
oproepen van getuigen gaat het in cassatie uiteindelijk om de vraag of de beslissing begrijpelijk is in
het licht van – als waren het communicerende vaten – enerzijds hetgeen aan het verzoek ten
grondslag is gelegd en anderzijds de gronden waarop het is afgewezen.

13. Het hof heeft zijn afwijzing van het verzoek tot het horen van de drie getuigen gemotiveerd door
te overwegen dat de tenlastegelegde feiten in Nederland zijn gepleegd, dat in het licht daarvan van
belang is wat (in Nederland) tussen de verdachte en aangeefster is besproken, dat het hof voorts
vragen heeft gesteld over het door de verdachte geschetste scenario omdat dit scenario onduidelijk
was, en dat, nu de verdachte deze vragen niet heeft willen beantwoorden, het scenario daarmee in
onvoldoende mate concreet is en daarvoor geen begin van aannemelijkheid is. Op deze gronden heeft
het hof het niet noodzakelijk geoordeeld dat deze drie zich in China bevindende getuigen worden
gehoord en heeft het dit verzoek afgewezen.

14. Het getuigenverzoek staat geheel in relatie tot het door de verdediging aangevoerde alternatieve
scenario dat in werkelijkheid de aangeefster voor een cosmetische borstoperatie (een borstlift) naar
China ging. De reden waarom een dergelijke (betrekkelijk eenvoudige) ingreep helemaal in China
moest gebeuren en niet in Nederland (of in een van de ons omringende landen, AG) was – aldus de
toelichting op het middel, waarin ter instructie een deel van de verklaring van de verdachte over het
bezoek van de aangeefster aan China wordt geciteerd (zie in het bijzonder p. 8 van de schriftuur) –,
omdat, in de woorden van de verdachte, de aangeefster “niet in Nederland wilde omdat ze bang was
dat haar zoon er achter kwam” en “zij een keer iets voor haar zelf [wilde] doen zonder dat hij dat
wist”.

15. In het licht van hetgeen ik in de randnummers 12 tot en met 14 heb opgemerkt, meen ik dat het
verzoek van de verdediging tot het horen van de drie getuigen in China door het hof is verworpen op
gronden die deze verwerping kunnen dragen. Het oordeel van het hof dat het niet noodzakelijk is dat
de drie zich in China bevindende getuigen worden gehoord, acht ik niet onbegrijpelijk en toereikend
gemotiveerd. Daarbij wijs ik erop dat het hof in zijn bewijsoverweging heeft overwogen dat het “geen
reden [heeft] om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van de bewijsmiddelen –
waaronder de verklaringen van de getuigen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] – te twijfelen” (zie nader
de randnummer 18 en 19). Ook daaruit is een grond af te leiden voor de vaststelling van het hof dat
voor het geschetste scenario van de verdachte geen begin van aannemelijkheid bestaat.

16. Het eerste middel faalt.
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17. Het tweede middel klaagt dat het onder 4 bewezenverklaarde feit – oplichting – niet uit de
gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid en/of dat het hof het verweer dat de aangeefster te
goedgelovig is geweest en onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen en ‘dwaasheid niet
wordt beschermd’ door art. 326 Sr, heeft verworpen op gronden die deze verwerping niet kunnen
dragen.

18. Ten laste van de verdachte is onder 4 bewezenverklaard dat:

“hij in de periode van 16 oktober 2013 tot en met 27 januari 2014 in Nederland, met het oogmerk om
zich wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een
of meer listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 1] heeft
bewogen tot de afgifte van een geldbedrag (60.000 euro), hebbende verdachte met vorenomschreven
oogmerk – zakelijk weergegeven – valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de
waarheid

- zich ten opzichte van die [slachtoffer 1] voorgedaan als ware hij een (Nederlands) arts (met de titel
MD) en

- gebruik gemaakt van een op de titel arts betrekking hebbende onderscheidingsteken, te weten de
esculaap en een bedrijf en/of praktijk heeft gevoerd onder de naam Medisch Center [A] en gebruik
gemaakt van een zogenaamde witte doktersjas en

- (terwijl verdachte daartoe niet bevoegd was) bij die [slachtoffer 1] een of meer handelingen op het
gebied van de individuele gezondheidszorg verricht, waaronder voorbehouden handelingen (in de zin
van art. 36 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) en

- bij die [slachtoffer 1] er op aangedrongen en/of bewogen om te stoppen met (het gebruik van)
(reguliere) geneesmiddelen die door haar (huis)arts waren voorgeschreven (in verband met een
verhoogde bloeddruk), althans het gebruik van (reguliere) geneesmiddelen ontraden en

- die [slachtoffer 1] geadviseerd om gebruik te maken van een door hem, verdachte, voorgeschreven,
althans ter hand gestelde (genees)middel(en) en

- bij die [slachtoffer 1] de diagnose borstkanker gesteld en aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat zij
(vrijwel zeker) een kwaadaardige knobbel en/of (snelgroeiende) tumor in de borst heeft en

- aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat op een eventueel (in Nederland) te vervaardigen
mammografie niets te zien zou zijn en (die [slachtoffer 1] overtuigd dat) de techniek in China (op het
gebied van behandeling van borstkanker) veel verder en/of geavanceerder zou zijn (dan in Nederland)
en

- aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat zij voor een door hem, verdachte, gediagnostiseerde en/of
geconstateerde borstkanker en/of kwaadaardige knobbel en/of (snelgroeiende) tumor, een operatie in
China moest ondergaan, dan wel dat deze operatie geïndiceerd was, terwijl verdachte wist dat die
[slachtoffer 1] in werkelijkheid een andere operatie zou ondergaan en

- aan die [slachtoffer 1] medegedeeld dat in China (in haar borsten) matjes of apparaten geplaatst
zouden worden om borstkanker te genezen, althans een verdere uitzaaiing van borstkanker te
voorkomen,

waardoor die [slachtoffer 1] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.”

19. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“ In het bijzonder ten aanzien van de feiten 1, 2, 4, 6, 7 en 9

Het tweede middel (feit 4)

Bewezenverklaring en bewijsvoering (feit 4)
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3. De verklaring van verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg, zakelijk weergegeven:

Het klopt dat ik niet sta ingeschreven in het BIG-register. U vraagt mij of ik doctorandus ben. Nee.

4. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (dossierpagina 1152 e.v.), voor zover
inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van verdachte:

V: Er staat ook op de site: “Medisch Center [A] , the Netherlands, is an official member off Medical
Assist and Official affiliated to the First Hospital of Jiaxing China.” Wat betekent dat?

A: Beauty Salon [A] was lid van Medical Assist en voerde dus ook hun logo. Het logo was een
esculaapteken, in het grijs, en medical assist stond daar achter.

V: Er stond een esculaapteken op de site, wat is dat voor teken?

A: Het medische handelsteken. Ik vond dat met de Habot een mooie combinatie. Dat gaat toch richting
medische handelingen.

5. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (dossierpagina 1182 e.v.), voor zover
inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van verdachte:

Ik heb geen studie als arts afgerond. Ik liep in een witte jas waarop stond: Medical Doctor (MD)
[verdachte] .

6. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van aangifte (dossierpagina 1535 e.v.), voor zover
inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van [slachtoffer 1] :

Ik doe aangifte van oplichting. Doordat de verdachte een valse hoedanigheid aannam, dan wel
gebruik maakte van listige kunstgrepen/samenweefsel van verdichtsels, werd ik bewogen tot afgifte
van geld/goed. Als ik zou hebben geweten dat de verdachte een valse hoedanigheid had
aangenomen, dan wel gebruik maakte van listige kunstgrepen/samenweefsel van verdichtsels, dan
zou ik niet tot afgifte zijn overgegaan.

Op 16 oktober 2013 ben ik voor het eerst naar [verdachte] gegaan. Hij gebruikte de titel MD en hield
praktijk in Medisch Centrum [A] aan de [A straat 1] te Huissen. Tijdens het intakegesprek vertelde hij
dat hij jaren voor Artsen Zonder Grenzen had gewerkt. Ik heb [verdachte] verteld over de Pre-scan en
de noodzakelijke operatie die ze in het Rijnstate Ziekenhuis niet wilden uitvoeren. [verdachte] heeft
vervolgens een Magnetische Resonantie Analyse bij mij uitgevoerd. Volgens [verdachte] registreert dit
apparaat wat er allemaal mis is in een lichaam. De uitkomst van deze analyse was dat ik een
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knobbeltje in mijn borst had, dat zowel de hoofdader in mijn linker- als rechterlies verstopt was, dat ik
te veel giftige stoffen in mijn lichaam had en dat er twee cystes zaten in mijn buik. [verdachte]
vertelde dat het knobbeltje vrijwel zeker kwaadaardig was. Ook heeft hij bloed geprikt uit mijn vinger.

Omdat ik thuis een oproep had liggen voor een mammografie heb ik [verdachte] gevraagd of ik daar
nu nog naar toe moest gaan. Hij vertelde dat ik dat zelf moest weten maar hij verzekerde mij dat ze
met de inferieure apparatuur hier in Nederland de door hem geconstateerde knobbel niet zouden zien.
Op 21 oktober 2013 ben ik naar de GGD in Arnhem geweest voor de mammografie. Bij dit onderzoek
werd niets gevonden. In de periode van 22 oktober tot en met 23 november 2013 ben ik in totaal 22
keer terug geweest naar het Medisch Centrum [A] . Dit was voor uiteenlopende behandelingen zoals
het laten verwijderen/uitzuigen van de twee geconstateerde cystes. Het uitzuigen werd door
[verdachte] zelf gedaan met een injectiespuit. In verband met de knobbel in mijn borst en de
vernauwing van de aderen in mijn liezen, adviseerde [verdachte] mij om me te opereren in China.

Op 23 november 2013 kwam ik bij [verdachte] . [verdachte] heeft toen mijn paspoort in ontvangst
genomen voor het aanvragen van een visum in China.

In de periode tussen 23 november 2013 en 2 januari 2014 ben ik nog diverse keren bij [verdachte] in
het Medisch Centrum geweest voor uiteenlopende behandelingen. [verdachte] constateerde toen ook
twee maagzweertjes. Hiervoor heeft hij mij homeopathische medicijnen geadviseerd en heeft hij deze
ook voor mij besteld. Ik heb vervolgens deze medicijnen, twee grote pillen, in het Medisch Centrum [A]
in zijn aanwezigheid ingenomen. Ook heeft hij in mijn nek een incisie gemaakt om een cyste te
verwijderen.

[verdachte] heeft vervolgens de visa en de tickets geregeld en op 2 januari 2014 ben ik samen met
[verdachte] , de familie [benadeelde] inclusief hun dochter en een voor mij onbekende vrouw naar
China gevlogen.

In het First Hospital in Jiaxing werden er diverse onderzoeken gedaan, waaronder het maken van
fotos’en echo’s. Omdat ik volgens [verdachte] een snelgroeiende tumor in mijn borst had, wat hij in
Nederland al had geconstateerd, zou ik de volgende dag als eerste worden geholpen.

4 januari 2014 kwamen enkele medewerkers van het ziekenhuis mijn kamer op. Vervolgens is men
gaan aftekenen op mijn beide borsten. Achteraf is het opmerkelijk dat beide borsten werden
afgetekend omdat alleen in mijn rechterborst de vermeende snelgroeiende tumor was geconstateerd.
Toen ik in de operatiekamer lag, kwam [verdachte] langs. Die vertelde dat [benadeelde] net was
geopereerd. Hij moest bij haar nog wat afmaken en daarna zouden ze met mij beginnen.

Tijdens de operatie zouden de volgende handelingen worden uitgevoerd:

- verwijderen tumor uit mijn rechterborst;

- het plaatsen van een kankerwerend ‘apparaatje’ in mijn linker- en rechterborst (in deze matjes zou
ook voor vijfjaar chemo zitten).

[verdachte] vertelde mij dat ze mijn beide borsten hadden geopereerd. Mijn rechterborst met daarin
de tumor was kleiner dan mijn linkerborst. Daarom hebben ze mijn linkerborst aangepast aan de
grootte van mijn rechterborst.

Als ik tijdens mijn verblijf in China voor behandeling ergens was geweest, nam [verdachte] standaard
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alle papieren betreffende deze onderzoeken in ontvangst. Wij kregen deze niet ter inzage te zien.
Tevens was het mij verboden om zonder zijn medeweten en toestemming de afdeling waarop wij
lagen te verlaten.

Voordat wij naar de luchthaven in China gingen, kreeg ik van [verdachte] een pilletje. Hij zei tegen mij
dat ik dat pilletje meteen moest innemen zodra mijn bloeddruk te hoog werd door bijvoorbeeld
spanning en/of stress en ik moest dan meteen [verdachte] bellen. Ik heb dit pilletje nog steeds in mijn
bezit. Op 23 januari 2014 zijn wij vanuit China terug gevlogen naar Nederland. [verdachte] had mij
vier tabletten gegeven en ’s morgens na het ontbijt in het vliegtuig moest ik van hem de vier tabletten
innemen.

Op 24 januari 2014 ben ik voor onderzoek naar het ziekenhuis Rijnstate te Arnhem gegaan. Daar
hebben ze een röntgenfoto gemaakt waaruit blijkt dat er geen apparaatjes of iets dergelijks in mijn
borsten zijn geplaatst. Het bestaan van dergelijke apparaatjes wordt in Nederlandse medische
kringen ten stelligste ontkend.

Ik voeg alle bijlagen ten behoeve van het onderzoek bij deze aangifte.

7. Een schriftelijk bescheid, te weten een visitekaartje (bijlage bij de aangifte van [slachtoffer 1] ),
dossierpagina 1568, voor zover inhoudende:

Medische Center [A]

MD [verdachte]

[A straat 1]

[postcode] Huissen

8. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (dossierpagina 1549 e.v.), voor zover
inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van [slachtoffer 1] :

[verdachte] geeft zichzelf uit als arts. Op het pand staat vermeld: Medisch Centrum [A] . Toen ik daar
binnen kwam, leek het alsof ik bij een artsenpraktijk binnen kwam. [verdachte] zelf heeft een witte
doktersjas aan. Ik was in de overtuiging dat ik met een echte arts te maken had. Ik ben in totaal 34
keer bij het Medisch Centrum [A] geweest voor diverse behandelingen. U vraagt mij hoeveel geld ik
betaald heb aan [verdachte] . Buiten de pinbetalingen heb ik 60.000 euro contant betaald. Dit
contante geld heeft hij bij mij thuis opgehaald. Dit geld was bedoeld voor de behandeling in China. Er
zouden matjes in mijn borsten geplaatst worden om kanker te voorkomen in de toekomst. Ik zou dan
vijfjaar beschermd zijn tegen kanker. Ik heb medicijnen meegekregen vanuit China die ik u geef.
Daarnaast heb ik een doosje medicijnen gekregen van [verdachte] , namelijk “Irbesartan Sandoz 200
mg”. Deze medicijnen heeft hij mij gegeven toen ik bij hem was in het Medisch Centrum [A] . Ook deze
overhandig ik u. Ik heb mij na thuiskomst laten onderzoeken in het ziekenhuis Rijnstate te Arnhem. De
uitslag van deze onderzoeken is dat ik helemaal gezond ben en er niets in mijn borsten is
geïmplanteerd.
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9. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor (dossierpagina 1552 e. v.), voor zover
inhoudende - zakelijk weergegeven - als verklaring van [slachtoffer 1] :

[verdachte] had geconstateerd dat ik twee cystes in de buik zou hebben. Ook ontdekte hij een tumor
in mijn rechterborst. Hij constateerde dat bij mij met een echoapparaat. Die cystes kon hij zelf
leegzuigen. Toen [verdachte] begon met de behandeling voelde ik wel twee pijnlijke prikken aan beide
zijden waar die cystes zouden zitten. Later zag ik ook twee prikwondjes. (...)

Hij heeft dat borstonderzoek vaker gedaan en iedere keer gaf hij aan dat de tumor was gegroeid. Op
een gegeven moment zou de tumor 19 millimeter zijn. [verdachte] gaf aan dat de tijd ging dringen
want bij 22 millimeter zou mijn borst er af moeten. Nu zou dat nog kunnen met een borstbesparende
operatie. Ik werd daar natuurlijk ook bang van.

Ik besloot dus om naast de behandeling die ik zou krijgen in verband met de aderen in mijn liezen,
ook een borstoperatie te ondergaan in China. Er zouden dan ook kankerwerende matjes worden
geplaatst in mijn borsten.

[verdachte] heeft ook een vetbult op mijn hoofd behandeld. Toen ik dat tegen [verdachte] zei, had hij
met een laserapparaat al een sneetje gemaakt. (..) [verdachte] hechtte de wondjes met een apparaat
met zelfoplosbare hechtdraad.

Toen ik later met [verdachte] over de kosten voor de operatie in China sprak, gaf hij aan dat de
operatie 60.000 euro zou gaan kosten. Ik geloofde dat. [verdachte] gaf aan dat hij het geld liefst
contant wilde hebben. Ik had dit geld thuis in de kluis liggen. Ik heb een enveloppe gegeven. Er zaten
allemaal briefjes van 500 euro in.

U laat mij een doosje Relacore zien. Volgens mij zaten de capsules in die strips die ik de laatste keer
aan uw collega heb gegeven in een soortgelijke doos. Ik heb die capsules gekocht bij [verdachte] zijn
praktijk. Ik had die tip gekregen van [benadeelde] . Ik heb van [verdachte] in Nederland medicijnen
gekregen nadat ik terug kwam uit China voor de hoge bloeddruk. Die grote doos heb ik al aan uw
collega gegeven.

U laat mij nu een aantal medicijnen zien die ik al eerder aan de politie heb gegeven. Er zitten Chinese
medicijnen bij maar ook medicijnen die ik van [verdachte] in Nederland heb gekregen. Dat betreft de
eerder genoemde medicijnen voor de bloedruk, Irbesartan. Daarnaast de medicijnen genaamd
Amlodipin Besilaat Sandoz en Indapamide EG.

10. De verklaring van [slachtoffer 1] ten overstaan van de rechter-commissaris op 28 oktober 2014,
zakelijk weergegeven:

[verdachte] had geconstateerd bij zijn praktijk in Huissen dat ik borstkanker had en dat het in China
het beste was om mij daar te behandelen. (...) De volgende dag heeft hij allerlei onderzoeken gedaan
over mijn hele lijf met gel. Dat was een soort echo. Bij mijn rechterborst stopte hij want er zat een
zwarte pit die daar niet hoorde. Ik zei dat ik niks kon zien op de computer en hij zei dat ik dat niet kon
zien. Je kon dat alleen zien als je er voor gestudeerd had, zo zei hij. Hij zei dat het om een tumor ging
die steeds groter werd en snelgroeiend was. Later zei hij dat dat gezwel niet groter mocht worden
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dan 19 millimeter, want als het 22 mm zou worden dan moest mijn borst er af. Ik kon daarvoor mee
naar China. Ik vroeg nog wel of ik niet naar mijn huisarts moest. Hij zei dat ze hier in Nederland niet
de goede apparatuur hadden en dat ze dat hier toch niet konden zien. In China zouden ze wel de
nieuwste apparatuur van Philips hebben. Volgens hem had hij nog meer ontdekt.

Ik bleek twee maagzweren te hebben en daar heb ik ook pillen voor gehad. Ik had twee cystes in mijn
buik en die heeft hij weggehaald. (...) [verdachte] zei dat er nog iets zat. Een melanoom achter aan
mijn hoofd en dat hij die met een laser weg zou halen. Dat heeft hij dus gedaan. Ik zei dat hij ook nog
even in mijn nek moest kijken. Het was volgens mij een soort fistel. Hij heeft er toen een snee in
gemaakt. Het klopt dat ik nog maanden last heb gehad van de na-effecten van de behandeling in
China. In het ziekenhuis in China heb ik heel veel medicijnen gekregen en altijd van [verdachte] . Bij
mijn vertrek heb ik medicatie meegekregen. [verdachte] heeft mij adviezen gegeven met betrekking
tot mijn bloeddruk. Ik moest stoppen met de bloeddrukpil die ik van mijn huisarts heb gekregen. Dat
was Irbesartan. Later ben ik weer begonnen met het innemen van Irbesartan. Dat was op aanraden
van [verdachte] .

11. De verklaring van [slachtoffer 2] ten overstaan van de rechter-commissaris op 28 oktober 2014,
zakelijk weergegeven:

Ik weet dat [slachtoffer 1] via ons in contact is gekomen met [verdachte] . Wij zouden naar China
gaan en [slachtoffer 1] wilde ook mee. (...) In China werd door [verdachte] gezegd dat [slachtoffer 1]
kanker had. [verdachte] had iets tegen de kanker. Dat waren een soort vetbolletjes met medicijnen er
in en zij zou dat als medicijn kunnen krijgen. Ik heb begrepen dat die bolletjes bij [slachtoffer 1] zijn
geplaatst. Ik heb in China alleen van [verdachte] gehoord dat [slachtoffer 1] kanker had en niet van
andere artsen.

12. De verklaring van verdachte, opgemaakt en ondertekend op 9 december 2013, voor zover inhoudende,
zakelijk weergegeven:

Hierbij verklaart ondergetekende [verdachte] , handelend als coördinator van het First Hospital of
Jiaxing te China, een bedrag ten bedrage van € 60.000 (zegge: zestigduizend euro) heeft ontvangen
van [slachtoffer 1] , wonende aan de [B straat 2] te [woonplaats] voor de medische behandelingen
welke in China zullen worden uitgevoerd in de maand januari 2014.

13. De brief van [betrokkene 2] , SEH-arts van ziekenhuis Rijnstate aan [betrokkene 3] , huisarts, van 24
januari 2014 (dossierpagina 1617), voorzover inhoudende zakelijk weergegeven:

Patiënt: [slachtoffer 1]

Geboren: [geboortedatum] 1948

Anamnese

Bovengenoemde patiënte zagen wij heden op de Spoedeisende Hulp voor de chirurgie.

RvK verzoek screening in verband mogelijk corpus alienum borstkas.

In China geweest voor “behandeling” waarbij apparaatjes zouden zijn geplaatst om kanker te
behandelen/voorkomen. Verzoek om X thorax ter beoordeling aanwezigheid apparaten.
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Aanvullend onderzoek

Radiologie: X th: normaal aspect hart en longen, geen vreemd lichaam aangetroffen.

Conclusie

Vermeend corpus alienum thorax niet aangetroffen.”

20. De bewijsoverweging van het hof houdt, voor zover hier van belang, het volgende in:

“Het hof is van oordeel dat de door verdachte gevoerde verweren strekkende tot vrijspraak van het
tenlastegelegde worden weerlegd door de gebezigde bewijsmiddelen, zoals deze later in de
eventueel op te maken aanvulling op dit arrest zullen worden opgenomen. Het hof heeft geen reden
om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen - waaronder de
verklaringen van de getuigen [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] - te twijfelen. In het bijzonder
overweegt het hof het volgende.

Feit 4

[slachtoffer 1] is op 16 oktober 2013 voor het eerst naar verdachte gegaan. Verdachte hield praktijk in
het “Medisch Center [A] ”. Hij droeg een witte doktersjas. Hierdoor had [slachtoffer 1] de indruk dat ze
bij een artsenpraktijk binnen was. Verdachte kwam vertrouwenwekkend op [slachtoffer 1] over en hij
wekte bij haar de indruk dat hij een ervaren arts was. In het Medisch Center heeft verdachte een -
wat hij noemt - Magnetische Resonantie Analyse en echo’s bij [slachtoffer 1] uitgevoerd. De analyse
wees uit dat [slachtoffer 1] een knobbeltje in haar borst had, dat vrijwel zeker kwaadaardig was. Dit
kon volgens verdachte alleen worden waargenomen als je daarvoor gestudeerd had. Toen [slachtoffer
1] verdachte vertelde dat ze een oproep voor een mammografie had ontvangen en vroeg of ze daar
nog wel naar toe moest gaan, verzekerde verdachte haar dat ze met de inferieure apparatuur in
Nederland de door hem geconstateerde knobbel niet zouden zien. In China zou men daarentegen de
nieuwste apparatuur hebben. In verband met het knobbeltje in haar borst adviseerde verdachte haar
een operatie in China te ondergaan. Verdachte regelde daarop een visum en vliegtickets. Op 2 januari
2014 is [slachtoffer 1] met onder anderen verdachte naar China gereisd. Op de dag dat ze in het First
Hospital in Jiaxing arriveerden, vertelde verdachte haar dat ze de volgende dag als eerste geholpen
zou worden, omdat ze volgens hem een snelgroeiende tumor in haar borst had. Tijdens de operatie
zouden kankerwerende apparaatjes of matjes in de borsten van [slachtoffer 1] worden geplaatst. In
deze matjes zou een chemokuur voor vijfjaar zitten.

De verdediging heeft betoogd dat verdachte van dit feit moet worden vrijgesproken omdat ‘dwaasheid
niet wordt beschermd’. De verdediging heeft ter onderbouwing van dit verweer - kort gezegd -
aangevoerd dat [slachtoffer 1] te goedgelovig is geweest en onvoldoende voorzorgsmaatregelen
heeft genomen.

Het hof is van oordeel dat het in de hierboven omschreven context niet zo vreemd is dat [slachtoffer
1] geloofde wat verdachte haar vertelde. Daarbij wordt in overweging genomen dat verdachte een in
beginsel dodelijke ziekte bij haar had “gediagnosticeerd” en zo’n diagnose mensen van hun stuk
brengt. Veel mensen, niet alleen [slachtoffer 1] , grijpen iedere hun geboden mogelijkheid aan om van
een dergelijke ziekte te worden genezen of om verergering van een dergelijke ziekte te (doen)
voorkomen. Van de door de verdediging bedoelde “dwaasheid” is geen sprake. Het hof verwerpt dit
verweer.”
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21. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 2 juni en 30 juni 2017 heeft
de raadsvrouw van de verdachte aldaar het woord gevoerd overeenkomstig de aan het proces-
verbaal gehechte (tweede) pleitnota, die onder het opschrift “Geen oplichting ivm ‘stultus non
recurritur’” het volgende inhoudt (met weglating van de voetnoten):

“32. Dat geldt ook, maar om een andere reden, wanneer uw hof evenals de rechtbank van oordeel is
dat kan worden bewezen dat cliënt [slachtoffer 1] heeft voorgehouden dat zij borstkanker had en
daarvoor moest worden geopereerd. Met verwijzing naar het aloude Latijnse adagium ‘stultus non
recurritur’, oftewel ‘dwaasheid wordt niet beschermd’, moet immers worden aangenomen dat degene
die zich geld uit de zak laat kloppen niet onder alle omstandigheden strafrechtelijke bescherming
verdient. Toenmalig AG Van Dorst vatte het in zijn conclusie bij HR 15 december 1998, NJ 1999, 182,
kernachtig samen waar hij overwoog dat lichtgelovigheid en onnozelheid geen bescherming behoeft.
Dit beginsel is terug te vinden in zowel oudere als meer recente rechtspraak van de Hoge Raad,
waaruit blijkt dat het geval en de persoonlijkheid van het slachtoffer in aanmerking moeten worden
genomen bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van oplichting. De gebezigde
oplichtingsmiddelen moeten van dien aard zijn dat ook de burger van gewone omzichtigheid de dupe
kan worden. De consequentie daarvan is volgens AG Knigge dat van het potentiële slachtoffer van
oplichting verwacht mag worden dat hij de normale, in het maatschappelijk verkeer gebruikelijke
voorzorgsmaatregelen in acht neemt. De waakzaamheid van de burger als abstract uitgangspunt is
dus een medebepalende factor voor de bepaling van de grens tussen strafbaar en niet-strafbaar
bedrog. In het recente overzichtsarrest ter zake oplichting heeft de Hoge Raad deze uitgangspunten
nog eens uitdrukkelijk onderstreept door aan te geven dat het bij de strafbaarstelling van oplichting
gaat om gevallen waarin de verdachte bij een ander door een specifieke, voldoende ernstige vorm van
bedrieglijk handelen een onjuiste voorstelling van zaken in het leven heeft geroepen.

33. De eigen verantwoordelijkheid van ‘de benadeelde’ kan dus niet buiten beschouwing worden
gelaten bij de weging van de interacties waarin de oplichting zich voltrekt. Immers, indien de goeder
trouw van de bedrogene te snel wordt aangenomen, zou afbreuk worden gedaan aan het
wederkerige karakter van bedrog in het algemeen en oplichting in het bijzonder. Als uw hof inderdaad
aanneemt dat [slachtoffer 1] door cliënt in de maling is genomen, dan stelt de verdediging zich op het
standpunt dat van [slachtoffer 1] verwacht mocht worden dat zij meer voorzorgsmaatregelen had
genomen. Daarvoor is het volgende van belang.

34. Voorafgaand aan haar ontmoeting met [verdachte] is [slachtoffer 1] medisch onderzocht in
Duitsland, en tijde van haar contact met [verdachte] heeft zij deelgenomen aan het
bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Zij was dus door de reguliere zorg recent en grondig
onderzocht. In die situatie mag toch worden verwacht dat een normale en intelligente vrouw als
[slachtoffer 1] zich niet door de eerste de beste na een op zijn minst dubieus onderzoek allerlei
ernstige ziektes laat aanpraten. Wat dat onderzoek betreft: de door cliënt verrichte handelingen
hebben bij [slachtoffer 1] in redelijkheid niet de opvatting mogen doen postvatten dat zij leed aan
borstkanker. Duidelijk is immers dat het door [verdachte] uitgevoerde onderzoek niet al te veel om het
lijf had. Kennelijk heeft hij een ‘onderzoek’ bij [slachtoffer 1] gedaan, waarbij zij een koperen staafje
moest vasthouden en er na verloop van tijd een stapel papier uit de computer kwam met daarop alles
wat er aan je mankeerde. [slachtoffer 1] heeft die stukken niet zelf gelezen, maar [verdachte] zou
hebben voorgelezen en kwam daarbij ‘heel vertrouwelijk’ over (p. 1550). Bovendien heeft [slachtoffer
1] verklaard dat [verdachte] een echoapparaat had waarbij hij gel op haar borst smeerde en daarbij
een tumor ontdekte (p. 1552). Het gebruik van een echoapparaat is niet de meest voor de hand
liggende methode voor het opsporen van kanker, en al helemaal niet van borstkanker. Daarbij komt
dat [verdachte] met een gewone camera foto’s heeft gemaakt van haar borsten. Tel daarbij op de in

Beoordeling van het tweede middel (feit 4)
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de tussentijd beschikbaar gekomen negatieve uitslag uit het bevolkingsonderzoek, en het is duidelijk
dat bij [slachtoffer 1] op het moment van de beweerdelijk door [verdachte] gestelde diagnose, alle
alarmbellen hadden moeten afgaan.

35. Niettemin stemt zij kennelijk zonder omhaal in met een reis naar China. Het is moeilijk te geloven
dat de alarmbellen daar niet alsnog zijn afgegaan. Op het moment dat zij echt zo onkundig werd
gehouden als zij in haar verklaringen doet voorkomen en er vervolgens niet één maar beide borsten
worden afgetekend (iets dat zij kennelijk pas achteraf ‘opmerkelijk’ noemt, zie p. 1539), was er toch
alle reden geweest om — op zijn minst — nadere vragen te stellen. Maar niets van dit al. Sterker nog,
kennelijk lukt het cliënt haar er zonder enige moeite van te overtuigen dat zij óók aan
schildklierkanker lijdt en dat zij daarvoor de keuze heeft tussen twee uiterst kostbare chemokuren.
Daarbij moet het [slachtoffer 1] toch zijn opgevallen dat de medische handelingen in het ziekenhuis
werden verricht door Chinese artsen en niet door cliënt, die immers een soort coördinerende functie
had en bovendien, zo was ook [slachtoffer 1] bekend, geen specialist was op het gebied van de
(schildklier)kanker. Toch neemt zij de uitsluitend door cliënt gestelde diagnose voor zoete koek aan en
stemt plompverloren in met de een vermogen kostende behandeling, terwijl zij bovendien had moeten
weten dat een dergelijke behandeling in Nederland door de zorgverzekering zou worden vergoed.

36. Wanneer iemand zo eenvoudig tot afgifte van zulke grote geldbedragen kan worden bewogen, is
wellicht sprake van een onrechtmatige daad, maar kan van oplichting als bedoeld in art. 326 Sr niet
worden gesproken. Aan de in de wet geformuleerde oplichtingsmiddelen worden immers bepaalde
eisen gesteld, waaraan gelet op het voorgaande niet is voldaan. Een vrijspraak moet dan ook volgen.”

22. In het overzichtsarrest van 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2892, NJ 2017/158, m.nt. Keijzer
heeft de Hoge Raad met betrekking tot het delict van oplichting onder meer het volgende overwogen:

“2.4 In de voorgaande overwegingen staan de verschillende oplichtingsmiddelen centraal. Opmerking
- en in voorkomende gevallen aparte aandacht - verdient nog dat voor oplichting blijkens art. 326,
eerste lid, Sr is vereist dat iemand door zo een oplichtingsmiddel wordt "bewogen" tot de in die
bepaling bedoelde handelingen. Van het in het bestanddeel "beweegt" tot uitdrukking gebrachte
causaal verband is sprake als voldoende aannemelijk is dat het slachtoffer mede onder invloed van de
door het desbetreffende oplichtingsmiddel in het leven geroepen onjuiste voorstelling van zaken is
overgegaan tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking
stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld als
bedoeld in art. 326, eerste lid, Sr.

Het antwoord op de vraag of in een concreet geval het slachtoffer door een oplichtingsmiddel dat door
de verdachte is gebezigd, is bewogen tot de in art. 326, eerste lid, Sr bedoelde handeling, is in sterke
mate afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In meer algemene zin kunnen tot die
omstandigheden behoren enerzijds de mate waarin de in het algemeen in het maatschappelijk
verkeer vereiste omzichtigheid het beoogde slachtoffer aanleiding had moeten geven die onjuiste
voorstelling van zaken te onderkennen of zich daardoor niet te laten bedriegen, en anderzijds de
persoonlijkheid van het slachtoffer, waarbij onder meer de leeftijd en de verstandelijke vermogens van
het slachtoffer een rol kunnen spelen. Oplichting in de zin van art. 326, eerste lid, Sr is echter niet aan
de orde wanneer het slachtoffer - gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder de eigen
gedragingen en kennis van zaken - de in een bepaalde gedraging van de verdachte besloten liggende
onjuiste voorstelling van zaken had moeten doorzien.”

23. In de toelichting op het middel wordt aangevoerd dat het hof heeft verzuimd alle relevante
omstandigheden voor het criterium van doorzienbaarheid in aanmerking te nemen en daarbij
onvoldoende acht heeft geslagen op het gegeven dat de aangeefster naar de GGD in Arnhem is
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geweest voor de mammografie en dat er bij dit onderzoek niks werd gevonden.

24. Het hof heeft het volgende vastgesteld. De verdachte hield gehuld in een witte doktersjas –
waarop Medical Dokter stond (b.m. 5), een titel die de verdachte gebruikte (b.m. 6) – praktijk in het
“Medisch Center [A] ” en gaf daarmee de aangeefster de indruk dat ze bij een artsenpraktijk was. En
tijdens een intake gesprek vertelde de verdachte de aangeefster dat hij jarenlang voor Artsen Zonder
Grenzen had gewerkt (b.m. 6). In dat Medisch Center voerde de verdachte een zogenaamde
“Magnetische Resonantie Analyse” uit bij de aangeefster. Ook nam hij echo’s bij haar. De ‘analyse’
hield in dat de aangeefster een knobbeltje in haar borst had en dat dit knobbeltje, dat alleen kon
worden waargenomen als je daarvoor gestudeerd had, vrijwel zeker kwaadaardig was. De
aangeefster vertelde de verdachte dat ze een oproep voor een mammografie had ontvangen en vroeg
hem of ze daar nog wel naar toe moest gaan. De verdachte liet haar toen nadrukkelijk weten dat men
met de inferieure apparatuur in Nederland de door hem geconstateerde knobbel niet zou zien. Hij
adviseerde de aangeefster een operatie in China te ondergaan, omdat ze daar de nieuwste
apparatuur zouden hebben. De verdachte is op 2 januari 2014 met onder anderen de verdachte naar
China afgereisd. Bij het ziekenhuis vertelde de verdachte haar dat ze de volgende dag als eerste zou
worden geholpen, omdat ze, aldus de verdachte, een snelgroeiende tumor in haar borst had. Tijdens
de operatie zouden kanker werende apparaatjes of matjes in de borsten van aangeefster worden
geplaatst, waarin een chemokuur voor vijf jaar zou zitten.

25. Uit de bewijsvoering van het hof kan worden opgemaakt dat bij de aangeefster de indruk bestond
dat zij te maken had met een ervaren arts, zij in de veronderstelling verkeerde dat zij een
snelgroeiende (kwaadaardige) tumor in haar borst had, dat de door de verdachte geconstateerde
knobbel met apparatuur in Nederland niet waarneembaar was en dat zij in China geopereerd zou
kunnen worden, omdat ze daar de nieuwste apparatuur hadden. Het oordeel van het hof dat het in
deze context niet zo vreemd is dat de aangeefster geloofde wat de verdachte haar vertelde, acht ik
niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Mitsdien meen ik, mede bezien in het licht van de
relevante rechtspraak van de Hoge Raad op dit punt, tevens dat het hof het in het middel bedoelde
verweer op deugdelijke gronden heeft verworpen.3 Dat het hof niet specifiek is ingegaan op het feit
dat de aangeefster op 21 oktober 2013 naar de GGD in Arnhem is geweest voor een mammografie
doet daaraan niet af.4 Gezien de door het hof vastgestelde omstandigheden en hetgeen het hof
daarbij in aanmerking heeft genomen – kort gezegd dat een diagnose als door verdachte gesteld, een
in beginsel dodelijke ziekte, mensen van hun stuk brengt en dat veel mensen iedere mogelijkheid
aangrijpen om te (worden) genezen of verergering van de ziekte te voorkomen –, kan immers worden
gezegd dat de verdachte welbewust misbruik heeft gemaakt van de kwetsbaarheid van iemand, die
daartoe door de verdachte bewogen, heeft gedaan wat de verdachte van haar verlangde, te weten
het afgeven van een geldbedrag (60.000 euro). De bewezenverklaring is mijns inziens voldoende naar
de eis der wet met redenen omkleed.

26. Het tweede middel faalt.

27. Het derde middel klaagt dat het bewezenverklaarde feit 8 (witwassen) niet uit de gebezigde
bewijsmiddelen kan worden afgeleid en/of dat het hof heeft verzuimd “toereikend te beslissen” op het
uitdrukkelijk onderbouwde standpunt dat van “verhullen” als bedoeld in art. 420bis Sr geen sprake is.

28. Het hof heeft ten laste van de verdachte als feit 8 bewezenverklaard dat:

“hij omstreeks de periode van 01 mei 2009 tot en met 19 mei 2014, in Nederland, van een voorwerp,
te weten geld (te weten een bedrag van € 25.000,-) (afkomstig van [slachtoffer 1] ), de herkomst,
heeft verhuld, althans heeft verhuld wie de rechthebbende was op een voorwerp, te weten geld,

Het derde middel (feit 8)
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(telkens) hierin bestaande dat verdachte geld heeft overgemaakt van een van zijn, verdachtes
bankrekening naar een rekening in Thailand ten name van [betrokkene 1] , welke rekening en welk
tegoed op die rekening uitsluitend voor hem verdachte (in Nederland) beschikbaar was, terwijl hij wist
dat dat voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was uit enig misdrijf”.

29. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen en bewijsoverweging:

“ In het bijzonder ten aanzien van feit 8

27. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van bevindingen (dossierpagina 2903 e.v.), voor
zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als relaas van verbalisant:

[slachtoffer 1] verklaarde op 9 december 2013 een contant geldbedrag van € 60.000 aan [verdachte]
te hebben gegeven voor een medische behandeling. [verdachte] tekende daarvoor op 9 december
een verklaring.

Door [verdachte] worden de door misdrijf verkregen gelden doorgeboekt naar de Thaise
bankrekeningen op naam van zijn schoonzus [betrokkene 1] . Hierover verklaarden zowel [verdachte]
als zijn schoonzus [betrokkene 1] dat deze Thaise bankrekening beheerd wordt door [verdachte] en
dat [betrokkene 1] hier niets mee kan doen. Op deze wijze wordt verhuld wie de werkelijke eigenaar
van de verkregen gelden is.

28. Een schriftelijke verklaring d.d. 9 december 2013, opgemaakt en ondertekend door verdachte,
inhoudende dat hij € 60.000 heeft ontvangen van [slachtoffer 1] , voor de medische behandelingen welke
in China zullen worden uitgevoerd in januari 2014 (dossierpagina 1602).

29. Een rekeningafschrift ten name van [verdachte] gedateerd 23 december 2013 (dossierpagina2911),
voor zover inhoudende:

10 december Stortingsapparaat 14.23 € 9.000,00

[betrokkene 1] € 7.000,00

30. Een rekeningafschrift ten name van [verdachte] gedateerd 23 december 2013 (dossierpagina 2915),
voor zover inhoudende:

16 december Stortingsapparaat 13:01 € 9.000,00

[betrokkene 1] € 9.000,00

18 december Stortingsapparaat 09:59 € 9.000,00

[betrokkene 1] € 9.000,00

Nadere bewijsoverweging ten aanzien van feit 9 (ik begrijp, gezien de inhoud ervan, feit 8, AG)
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[slachtoffer 1] heeft verklaard dat zij aan verdachte € 60.000,00 heeft betaald voor de operatie in
China. Deze betaling heeft blijkens de door verdachte afgegeven kwitantie plaatsgevonden op 9
december 2012. Dit uit de bewezenverklaarde oplichting van feit 4 verkregen geld heeft verdachte
kennelijk (deels) op zijn bankrekening gestort en dadelijk overgeschreven naar zijn bankrekening in
Thailand. Over die bankrekening kon de tenaamgestelde niet beschikken. Gelet hierop is het hof van
oordeel dat de verdachte handelingen heeft verricht die er naar hun uiterlijke verschijningsvorm op
gericht zijn geweest de criminele herkomst van de betreffende gelden te verbergen of te verhullen
door die gelden kort na contante ontvangst te storten op zijn eigen rekening en vervolgens dadelijk
door te boeken naar een rekening in het buitenland die niet op zijn naam stond maar waarover hij wel
de beschikking had.”

30. Art. 420bis Sr luidt:

“1. Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of
geldboete van de vijfde categorie:

a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de
verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp
is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is
uit enig misdrijf;

b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik
maakt, terwijl hij weet dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.

2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.”

31. In de toelichting op het middel wordt, met verwijzing naar de daarop betrekking hebbende
rechtspraak van de Hoge Raad, aangevoerd dat het kennelijke oordeel van het hof dat sprake is van
een gedraging die meer omvat dan het enkele verwerven of voorhanden hebben en die een op het
daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het door eigen misdrijf verkregen
voorwerp gericht karakter heeft, zonder nadere motivering onbegrijpelijk is. De bewezenverklaring is
dus in zoverre ontoereikend gemotiveerd, aldus de steller van het middel.

32. Ik vrees dat de steller van het middel met de invulling “’s Hofs (kennelijke) oordeel” er aan voorbij
ziet dat het hof dit niet heeft geoordeeld, ook niet kennelijk, hetgeen ook begrijpelijk is – en kennelijk
ziet de steller van het middel dit over het hoofd – nu het bij de bewezenverklaring en kwalificatie van
feit 8 niet gaat om de delictsgedragingen als omschreven in art. 420bis, eerste lid onder b, Sr, maar
louter om delictsgedragingen die (kort gezegd) in het eerste lid onder a worden genoemd. Deze
constatering is van belang, nu het betoog van de steller van het middel is geënt op de rechtspraak
van de Hoge Raad die (echter) uitsluitend van toepassing is op de delictsgedragingen "verwerven" en
"voorhanden hebben" als opgenomen in het eerste lid onder b, en die, zo zegt de Hoge Raad er
nadrukkelijk bij, geen betrekking heeft op het verbergen en verhullen als bedoeld in het eerste lid
onder a.5 Derhalve mist het middel in zoverre feitelijke grondslag.

33. Gelet op de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen en de daarmee samenhangende
bewijsoverweging van het hof is de bewezenverklaring (ook) wat betreft het verhullen voldoende
naar de eis der wet met redenen omkleed. Daarmee heeft het hof tevens voldaan aan zijn
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responsieplicht als bedoeld in art. 359, tweede lid tweede volzin, Sv.6

34. Het derde middel faalt.

35. Het vierde middel klaagt over de door het hof gestelde bijzondere voorwaarde.

36. De in het bestreden arrest gestelde bijzondere voorwaarde luidt als volgt:

“Het hof:

(..)

Stelt als bijzondere voorwaarde dat dat de verdachte zich onthoudt van het verrichten of het doen
van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidzorg.”

37. Deze bijzondere voorwaarde is volgens de steller van het middel te ruim geformuleerd, en wel
omdat zij de verdachte “belemmert om ten behoeve van zijn eigen gezondheid bij de drogist een
geneesmiddel aan te schaffen c.q. een handeling op het gebied van de individuele gezondheidzorg
ten behoeve van zichzelf te verrichten”.

38. Hoe aardig ook geprobeerd wellicht, maar het middel heeft mijns inziens geen kans van slagen.
Weliswaar had het hof de gedragsvoorwaarde (inderdaad) iets nauwkeuriger onder woorden kunnen
brengen, maar dat neemt niet weg dat gelet op de context van de onderhavige zaak de strekking
ervan wel duidelijk is: de verdachte mag geen handelingen verrichten of doen verrichten bij derden –
dus bij anderen dan de verdachte zelf – op het gebied van de individuele gezondheidszorg.7 Anders
gezegd: de verdachte dient in persoon (bijvoorbeeld in de hoedanigheid van pseudoarts) en
bedrijfsmatig zich te onthouden bij anderen handelingen op het gebied van de individuele
gezondheidszorg te verrichten (doen van onderzoek, stellen van diagnoses, invoeren, voorschrijven
en verstrekken van geneesmiddelen, enz.). Dat het hof dáárop doelt – en niet op het voor zichzelf
kopen van “een aspirientje, Daktarin of enig andere gezondheidsbevorderend middel, inclusief een
homeopathisch hoestdrankje van Dr. Van der Hoog” – zullen de steller van het middel en de verdachte
ook zelf wel hebben kunnen lezen in ’s hofs strafmotivering. Die ik om elk mogelijk misverstand bij hen
weg te nemen hier toch maar even integraal weergeef:

“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 straftoemeting in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen en vindt
daarin de redenen die tot de keuze van een deels onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van de hierna aan
te geven duur leiden.

In de periode van januari 2011 tot en met mei 2014 heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan
onderscheidene strafbare feiten. In zijn “Medisch Center” heeft hij de indruk gewekt een
gediplomeerd arts te zijn. Dit deed hij onder andere door het voeren van de bedrijfsnaam ‘Medisch
Center’, door de inrichting en aankleding van het bedrijf, door het dragen van een witte jas en het
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voeren van de titel ‘MD’. In zijn bedrijf heeft verdachte meerdere hoeveelheden geneesmiddelen
voorhanden gehad, waarvoor in Nederland geen handelsvergunning gold. Een aantal van deze
geneesmiddelen heeft hij vanuit België naar Nederland ingevoerd en heeft hij aan cliënten verstrekt.
Ook heeft hij het afslankmiddel Relacore/Relacoffee, waarin het verboden middel sibutramine zat,
verkocht. Verdachte wist op enig moment dat sibutramine schadelijk voor de gezondheid is, maar
heeft het middel ook toen hij dit wist bewust verkocht.

Verdachte heeft het hierbij niet gelaten. Hij heeft onderscheidene cliënten van het “Medisch Centrum”
als arts ‘behandeld’. Hij heeft diagnoses gesteld en heeft bij deze cliënten handelingen op het gebied
van de individuele gezondheidszorg verricht. Verdachte is echter geen arts en heeft door zijn
handelwijze willens en wetens de aanmerkelijke kans op schade aan de gezondheid van deze
mensen in het leven geroepen. Eén van de cliënten van het “Medisch Center” is door verdachte
opgelicht. Hij heeft bij haar zonder grond en onbevoegd de diagnose borstkanker gesteld en heeft
haar overgehaald om zich daarvoor in China te laten behandelen. De door hem voorgestelde
behandeling diende zij aan hem te betalen en op deze wijze heeft hij haar een groot geldbedrag
afhandig gemaakt. In ieder geval een deel van dit geld is gestort op een Thaise bankrekening,
waartoe verdachte de enige gerechtigde was. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan
valsheid in geschrift.

Het hof vindt het handelen van verdachte buitengewoon kwalijk en laakbaar. Mensen moeten, zeker
als het gaat om hun gezondheid, er op kunnen vertrouwen dat zij worden geholpen door personen
met kennis, kunde en de bevoegdheid daartoe. Verdachte heeft dit vertrouwen ernstig geschaad. Hij
heeft bovendien gevaar voor de gezondheid van enkele van zijn cliënten in het leven geroepen en
heeft één van zijn cliënten onnodig een operatie laten ondergaan. De drijfveer voor verdachte daarbij
lijkt winstbejag te zijn geweest.

Verdachte heeft, behalve een veroordeling in Duitsland in 2007 wegens een valsheisdelict, een blanco
strafblad. Hij is door zijn eigen handelen en door het opsporingsonderzoek van de politie en de
behandeling van de zaak ter terechtzitting veel van wat hij had opgebouwd, kwijtgeraakt. Zijn gezin is
uit elkaar gevallen. Het hof heeft dit bij de bepaling van de strafmaat meegewogen.

Het geheel overziend is het hof, evenals de rechtbank, van oordeel dat een deels voorwaardelijke
gevangenisstraf voor de duur van drie jaren passend en geboden is. Het voorwaardelijk deel is
bedoeld om herhaling te voorkomen, De proeftijd wordt op vijfjaren gesteld. Het hof houdt er ernstig
rekening mee dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gevaar veroorzaakt voor de
onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen en komt daarom tot deze langere
proeftijd. Als bijzondere voorwaarde zal het hof bepalen dat verdachte gedurende de proeftijd géén
handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg mag verrichten of doen verrichten.”

39. De bijzondere gedragsvoorwaarde laat derhalve de mogelijkheid open dat de verdachte
handelingen verricht (of laat verrichten) op het gebied van de individuele gezondheidszorg die hemzelf
als persoon betreffen.

40. Overigens merk ik nog op dat een bijzondere voorwaarde als bedoeld in art. 14c, tweede lid,
onder 14°, Sr (tot 1 april 2012 art. 14c, tweede lid onder 5°, Sr) het gedrag van de veroordeelde dient
te betreffen, bijvoorbeeld ter bevordering van een goed levensgedrag van de veroordeelde of
waartoe deze uit een oogpunt van maatschappelijk betamelijkheid gehouden moet worden geacht.8

Een bijzondere voorwaarde is soms ontoelaatbaar, bijvoorbeeld wanneer de veroordeelde de
nakoming ervan niet in de hand heeft,9 of als zij een ontoelaatbare inbreuk maakt op grondrechten.10
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Een voorwaarde waarin het gedragsvoorschrift niet voldoende precies is geformuleerd, kan eveneens
aanleiding geven tot vernietiging van (een deel van) de voorwaarde en tot aanpassing door de Hoge
Raad zelf.11 Dit laatste zou ook in de onderhavige zaak denkbaar zijn, mocht de Hoge Raad met de
steller van het middel van oordeel zijn dat de door het hof gestelde voorwaarde voldoende precisie
mist.

41. Het vierde middel faalt.

42. Alle middelen falen. Het eerste en het derde middel kunnen beide worden afgedaan met de aan
art. 81, eerste lid, RO ontleende motivering.

43. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden
uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

44. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Deze overweging keert letterlijk terug in het bestreden arrest onder het hoofd “Getuigenverzoek”.

HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, NJ 2014/441 (rov. 2.61), m.nt. Borgers.

Vgl. HR 21 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2955, NJ 2018/309, m.nt. Wolswijk, in welk arrest de
Hoge Raad onder meer overwoog: “De enkele door de verdediging aangevoerde omstandigheid dat
nader onderzoek ertoe had kunnen leiden dat een onjuiste voorstelling van zaken zou worden
doorzien, brengt niet mee dat een beoogd slachtoffer die onjuiste voorstelling van zaken ook zonder
nader onderzoek had moeten doorzien.”

De motiveringsplicht gaat immers niet zover dat bij de niet-aanvaarding van een uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt op ieder detail van de argumentatie moet worden ingegaan; zie HR 11 april
2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393 (rov. 3.8.4 onder d), m.nt. Buruma en HR 23 april 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BZ7143.

HR 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842, NJ 2017/218, m.nt. Mevis . Zie ook HR 25 maart 2014,
ECLI:NL:HR:2014:716 (rov. 3.4.1).

HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393 (rov. 3.8.2 onder i), m.nt. Buruma .

Vgl. HR 9 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1882.

HR 23 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:302, waarbij verwijst naar HR 26 november 1968,
ECLI:LNL:HR:1968:AB6079, NJ 1970/123, m.nt. Enschedé. Zie ook recent nog HR 9 oktober 2018,
ECLI:NL:HR:2018:1882.

Ter illustratie zij verwezen naar: HR 19 mei 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4195, NJ 1981/419, m.nt. Van
Veen ; HR 7 oktober 1986, ECLI:NL:HR:1986:AB9971, NJ 1987/441; en HR 6 oktober 2015,
ECLI:NL:HR:2015:2981.
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Zie HR 6 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7918, NJ 2008/33, m.nt. Reijntjes en HR 25 november
2008, ECLI:NL:HR:2008:BF0836, NJ 2009/320, m.nt. Keijzer .

Vgl. HR 24 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:667, NJ 2018/311, m.nt. Kooijmans .
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